
 
 
Referat – ekstraordinært møte,  Kombinertkomiteen 

 

 
 

Tid:  kl. 18:00, mandag 3.juni 2019 

Sted:  Skype/telefonmøte 

Tilstede: Edgar Fossheim, Linda Svendsrud, Tina Frøseth, Roar Eggen, Ivar Stuan, Eiliv 

Flakne (ref.) 

Ikke tilstede: Gudmund Storlien  

 

 

Saker 

1. Vårmøtet, Scandic Oslo Airport 
• På grunn av lav påmelding, beslutter KK å utsette vårmøtet til høstens samling 

på Lillehammer 21-22.september 2019. KK har varslet Skiforbundet sentralt 
om dette og legger ut info på kombinert sine nettsider. 

2. Forslag om prøveordning  
• Per Tommy Enger PTE foreslår et nytt opplegg som innebærer bruk av bare en 

dommer. KK mener det er viktig å være åpen for nye løsninger og foreslår 
dette prøvd ut i Oslo skishow i sommer. KK foreslår også at PTE skriver et 
utkast til regelverk for utprøving under skishow som kretsene får så snart som 
mulig. Her informerer vi også at KK vil evaluere nyordningen under høstmøtet 
på Lillehammer for eventuelt å bruke dette opplegget videre under 
Norgescupen i 2020. 

3. Egenandel COC  
• Jenter må betale egenandel for konkurranser på sitt høyeste internasjonale 

nivå, noe som guttene ikke blir avkrevd. KK ønsker likebehandling av gutter og 
jenter og foreslår derfor å fjerne egenandel for høyeste nivå for jenter COC og 
likeledes for gutter COC. KK forbereder seg imidlertid retten i særskilte 
tilfeller til å gjeninnføre bruk av egenandeler. 

4. Administrativt 
• Ivar Stuan redegjorde for hvordan han tenker sammensetning av team, 

spesielt i aksen markedsarbeid/jentegruppe. Møtet framhevet betydningen 
av å bygge gode fagressurser rundt jentene og vurderinger knyttet til aktuelle 
ressurser. Uavhengig av løsning vil det være viktig å holde på Thomas Kjelbotn 
som sportslig ansvarlig for jentene.  

• Ivar redegjorde for samarbeidsavtalen med Estland som gir oss betydelige 
inntekter samt et løft for internasjonal kombinert. Estiske utøvere skal trene 



sammen med nordmennene på gitte tidspunkt. Avtalen signeres onsdag 
5.6.19 og Ivar og Peder drar til Estland på pressetreff. 

5. Revidert budsjett 

• Edgar framhevet av at vi i budsjettet skal prøve å skaffe oss en buffer som vil gi KK et 

handlingsrom dersom situasjonen krever det. 

• Ivar redegjorde for revidert budsjett og klargjorde inntektssiden. KK ble enige om å 

låse budsjettet på MNOK 16,7 med noen små endringer. Edgar legger dette fram på 

Skistyrets møte 14.juni hvor revidert budsjett blir behandlet og avgjort. 

6. Diverse 

• Edgar og Ivar snakker med Harald Aarhus rundt framtidig deltakelse og ambisjon i FIS og 

tar det fram på neste KK-møte. 

• Ivar redegjorde for sport og sponsoraktiviteter de neste 14 dagene. Det vil være et 

rulleskirenn på Hamar 19.juni. 20.juni vil det være hopprenn i Midtstubakken. 

20.juni er det også sponsortreff hele dagen. 

• Roar påpekte at Sør-Trøndelag skikrets ikke har WC kombinert på sin oppsummering av 

skikretskontoret sine viktigste oppgaver 2017-2019.    

 

 

Trondheim 4.6.2019 

Eiliv Flakne 

 

 

 

 


