
 
 
 
Referat – møte Kombinertkomiteen 

  
 

Dato:  onsdag 31.juli 2019 kl. 11:00 – 12:00 

Sted:  Telefonkonferanse 

Deltakere: Edgar Fossheim, Linda Svendsrud, Tina Frøseth, Roar Eggen, Gudmund 

Storlien, Ivar Stuan, Eiliv Flakne – ref. 

 

Sakliste 

1. Møtet godkjente saksliste og innkalling  
2. Møtet godkjente referat av KK-møte 190603 
3. Status v sportssjef 

En rolig sommer så langt. Deltakere i skishow samt elitelag i Oberhof, fem 
utøvere dro til Park City, USA tidligere denne uka, Peder S leder gruppa,  

1. Personell: enig ift teamene, JKS Bemanning hyrer inn Magnus Moan (IKS er ny 
sponsor) MM er pr nå ikke lønnet av kombinert 

2. Adm har skaffet en bra 4.smører på teamet, samt til jentene - avtale nå i 
august  

3. Sportssjef Ivar ønsker å ta ut et kvinnelandslag, noe diskusjon i KK rundt 
utrulling og informasjon rundt dette. Enighet om at KK må være åpen og 
tydelig rundt rekrutteringen fra region- til landslag. Landslaget kan tas ut etter 
Sommer Grand Prix 21-22.september 2019. Enighet om at vurderinger knyttet 
til dette må gjøres grundig, og temaet kommer trolig opp som tema på neste 
KK-møte i Granåsen 17-18.august (Norgescup kombinert Granåsen). KK-møte 
trolig søndag 18.8, men egen innkalling kommer. Eiliv ser på tidspunkt og 
avklarer med Edgar. 

4. Økonomi: vi fikk inn Norsk Tipping på 200’ (opp fra 120’ i siste sesong). 
Kombinert bruker mindre enn budsjettert. Turen til USA og Oberhof (pkt 1) 
ligger inne i revidert. Adm håper å få inn 1-2 sponsorer ila høsten. 

5. Høstmøte Lillehammer 21-22.september  

• Innkalling viktig - Marthe og Ivar avstemmer tirsdag hvordan få med 

de sentrale spillerne. Ivar ber Marthe ta kontakt m Edgar omkring 

innhold i innkalling 

Sentrale saker 

• Konkurranseformen som vi tester ut nå er sentral, både ift løpere, 

ledere, dommerlauget (jfr punkt 2 i tlf.møte 190603).  

• Organisering av kombinertsporten i Skiforbundet  



• Org.utvalget v Alf Hildrum foreslår bl.a. at grenkomiteen ikke 

skal sitte i skistyret 

• Frykt for at kombinertsporten ikke skal være representert i 

skistyret, men at de sterke idrettsgrenene stiller oss i skyggen 

• Jentesatsinga (se punkt 5 over) 

• Forslag fra medlemmer  

6. Edgar og Ivar i møte m Harald Aarhus ila nærmeste fjorten dager 

7. Valg til våren – KK bør skissere ut tanker for fremtiden og gjerne diskutere 

med m sittende valgkomite, kanskje allerede på Lillehammer i september.  

8.  Ivar redegjorde for at samtlige kontrakter, også hans egen, går ut til våren.  

9. Eventuelt – ingen saker 
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