
 

Vårmøte, kombinert, Norsk skiforbund 

 

Onsdag 3.juni 

18:30 – 20:30 

 

Teams 

 

 

Tilstede: kombinertkomite, lagsapparat, ressurspersoner fra NSF og 

kombinertmiljøet (se mail-liste nederst) 

 

 

 

1. Velkommen v Linda Svendsrud, nestleder i kombinertkomiteen og vårmøtets møteleder 

 Refererte til innkalling og sakliste 

2. Innledning v Edgar Fossheim,  leder i kombinertkomiteen      

Edgar tok utgangspunkt i siste sesong og berømmet samtlige involverte for ypperlige 
prestasjoner, både elite og rekrutt, herrer som damer. Det sportslige apparatet, med sportssjef Ivar 
Stuan og hovedtrener Peder Sandell i spissen, fikk honnør for fremragende arbeid. En ekstra takk ble 
gitt til Thomas Kjelbotn for arbeidet i sin første sesong som ansvarlig for utviklings-og elitelaget for 
kvinner. Edgar beskrev videre hvordan koronapandemien rammet norsk skisport generelt og 
kombinert spesielt. Mange arrangement måtte avlyses (Kvitfjell, Raw Air, Granåsen) og dette ga 
betydelige inntektstap for både arrangør, gren og forbund. Sistnevnte har et foreløpig tap på 30 
mnok og dette har ført til at man har måtte ta umiddelbare grep – som har rammet alle grener.. 
Kombinert har følgelig gått fra en inntektsside ved starten av 2020 på 16,8 mnok og et 
kostnadsbudsjett på 16,0 mnok til å budsjettere kun med sikre inntekter. For 2020 betyr det et 
inntektsbudsjett på 15,2 mnok og et kostnadsbudsjett på 13,0 mnok. For kommende sesong får 
kombinert følgelig betydelig mindre å rutte med enn i foregående sesong. Andre grener er i samme 
situasjon. 

Edgar redegjorde for hvordan administrasjonen har organisert seg under koronakrisen. Han ga 
honnør til alle som har deltatt i denne prosessen og ga uttrykk for at under rådende omstendigheter 
er det lagt grunnlag for best mulige prestasjoner kommende sesong. 

 

3. Breddeidrett og rekrutteringsarrangement v Jan Christian Bjørn, utviklingssjef   

 Jan Christian viste til sesongen 2019/20 som en bra sesong deltakermessig. Samlingen i Trysil 

ble nok en gang en suksess og er viktig for rekrutteringsarbeidet. Siden midten av mars har det ikke 

vært mulig å drive breddeaktivitet, men Jan Christian fremholdt at kombinert videre skal dyrke de 

nasjonale samlingspunktene sporten har. De tre teamene ble berømmet for god innsats inn mot 

rekrutteringsarbeidet, særlig i det at de har et blikk for det som skjer nedover i årskullene. 



Framover året blir det fullt trøkk på Kollenhopp-samling i juni og KK-samling i september. Solan 

Gundersen og hovedlandsrennet ligger som faste arrangement.  

4. Kvinnekombinert    Linda / Jan Chr      

Linda understreket oppgaven med å skape trygge utviklingsmiljø for alle utøvere gjennom 

arbeidet i de tre teamene, dette har vært ett hovedmål også for satsningen på jentene. Det er et fast 

mål at det skal være mulig å være jente og drive kombinertsport uavhengig av hvor du bor. Linda 

trakk fram KK-vedtak fra høsten 2019 om helseattest som viktig for å bidra til et langsiktig 

utviklingsperspektiv. Fra sesongen 20/21 blir helseattest et krav for både jenter og gutter som skal 

representere Norge internasjonalt. Rutiner for dette kommer.  

Jan Christian viste til at det er lagt en treningsplan for resten av året for elitelaget. Berømmet 

teammodellen også som en plattform der treningserfaring kan overføres mellom gutter og jenter. 

Dette gjelder treningsmetoder så vel som utstyrsvalg.  

For elitelaget kvinner er målet at vi skal benytte oss av kunnskapen og erfaringene til 

elitelaget for herrer, og den utviklingen som har vært de siste årene. Det går på utvikling av trening, 

oppfølging tester og målinger, samt utstyr. Ved at det legges et større trykk på utvikling av utstyr hos 

elitelaget skal utviklingslag også kunne dra nytte av dette inn mot sesongen.  

 Jan Christian påpekte at det er et ønske om at utøvere på utviklingslag for herrer og kvinner 

skal få oppfølging på dress, men at det pr nå ikke er satt av økonomi til dette, og at konkrete tiltak 

blir diskutert og besluttet så snart som mulig.   

 Jan Christian viste for øvrig til møte m FIS v Lasse Ottesen og Lillehammer Olympic Legacy 

der det ble vedtatt å ha ei kombinertsamling for kvinner på Lillehammer i dagene inn mot 12-

13.september (ifm KK-helga) 

På spørsmål ble det bekreftet at kvinnekombinert har kommet på VM-programmet for å bli 

fra 2021.   

  

5. Utdanning og kompetanseutvikling   v Jan Christian     

Refererte til at kombinert de siste årene har hatt en utvikling av trenerløypa (utviklingsløp). 

Det har vært ulike kurs, fra foreldrekurs i Trysil på laveste nivå, til smøre- og aktivitetskurs samt 

diskusjoner for hvordan man skal legge til rette for en god kombinertarena. Kombinert har 

gjennomført trenerkurs 1, trener 2-kurs på Elverum og tre stk har gått trener 3-utdanning. Kombinert 

har videre laget fagdager, som gjennom dialog og gode diskusjoner har handlet om hvordan man skal 

holde en rød tråd i kompetanseutviklingen i kombinert-Norge. Jan Christian etterlyste flere deltakere 

og lovet gode, målrettede kurs tilbake. 

 

6. Toppidrett  v Ivar Stuan, sportssjef         

Ivar berettet om sist sesong som må sies å være tidenes prestasjon av et kombinertmiljø. 

Videre kom han inn arbeidet med et kommunikasjonsuttrykk som elitegruppa herrer har arbeidet 

med. Elitegruppa er omforent om forkortelsen PÆRRS, den samler laget og virker motiverende for 

utøverne.  Liknende øvelse skal gjøres for jentegruppa. 



Videre gikk han inn på resultatene for sesongen 19/20 samt hvordan lagsapparatet har 

organisert seg (se bilde i Powerpoint). Ivar roste kompetansen og innsatsen til deltakerne og gikk 

deretter over i beskrivelse av stoda for de to elitelagene:   

Herrer har hatt et bra treningsregime hver for seg i koronatiden, elitelaget for neste sesong 

er tatt ut, men Ivar åpnet op for at de som kommer like bak også må få sjansen til å prøve seg i 

enkelte konkurranser. Ivar roste Jørgen Graabak for en fantastisk sesong, det var bare Jarl Magnus 

Riiber som var kvassere i år. 

På kvinnesiden er det tatt ut tre utøvere i elitelaget. Bak disse er det et utviklingslag. Første 

treningssamling blir i august, men kanskje blir det noen samlinger i privat regi før den tid.  

 

7. Arrangement v Per Tommy Enger, arrangementsansvarlig      

Tradisjonelt har kombinert hatt en konkurranse før sommerferien, men denne er nå lagt til 

august. Følgende arr. er satt opp: 

• 14-16 august – Oslo 

• 12-13 september - Lillehammer  

• 3-4 okt i Trondheim – legger inn en PCR for NM  

Per Tommy gikk deretter gjennom systemet for vindkompensasjon. Det er ett slikt system på 

plass i Holmenkollen (des -19), og dette fungerer svært bra. Systemet baserer seg på trådløse signal 

mellom sensor og PC i dommertårnet. Det arbeides det med å få på plass fem vindmålere, men det vil 

ta litt tid. Systemet er finansiert Dette er finansiert av foreldre, av kretser og skiforbundet. Per Tommy 

ga ros til Inge Oftebro og Bjørn Moen for dette arbeidet. 

 

8. Økonomi v Edgar Fossheim, Ivar Stuan        

Kombinertgruppa hadde ambisjon om et godt økonomisk år inntil koronaviruset brøt ut.  Ivar 

snakket om hvordan den nye økonomiske hverdagen har satt nye og strammere rammer for all 

aktivitet (samlinger, treninger, utstyr …). «Trening er gratis», men i tillegg jobber kombinert mye med 

utstyrssiden og forskningssiden – både på kvinne og herresiden. 

 

 

9. Internasjonalt arbeid v Paul Einar Borgen, kombinerts repres i FIS    

  

Paul Einar refererte fra FIS Kombinert vårmøte som ble innledet av Generalsekretær i FIS, Sarah 

Lewis med betraktninger rundt mulige konsekvenser av Kovid-19 for FIS og alle de nasjonale 

skiforbundene samt arrangørene.  

• Hvis det ikke blir TV-sendte renn vil den økonomiske konsekvensen bli stor på kort og lang 

sikt for alle pga sponsorsvikt og synkende interesse for sporten.  Andre scenarier er: 

o Redusert reisemulighet pga karanteneregler. Her kan en løsning være å redusere 

antall arrangørsteder og kjøre regionalt blokker og gjerne flere grener sammen. 



o Redusert eller ingen tilgang for publikum. Vil få stor økonomisk betydning for 

arrangør pga tapte billettinntekter og for alle som har sponsorrettigheter   

Deretter fulgte gjennomgang av erfaringer fra siste sesong samt analyser av renn og utøverdata. 

Veldig mye positivt, og spesielt kan det trekkes frem: 

• Jevn vekst i antall kvinnelige utøvere fra 77 i 2015/16 til 167 i 2019/20 og i antall nasjoner 

med kvinnelige utøvere fra 14 i 16/17 til 22 i 19/20. Også herresiden viste vekst. 

• Kombinert viste sterk markedsandel i det norske TV-bildet, og en økning fra forrige sesong. 

Skyldes sterke resultater samt at flere renn gikk på NRK1. 

Regelendringer ble diskutert, og de viktigste var 

• World Cup rennreglement for kvinner ble enstemmig vedtatt, og sammen med en god COC-, 

WorldCup- og VM kalender blir 2020/21 et gjennombruddsår for kvinnekombinert! 

• Nytt innen utstyrskontroll og utstyrsreglement: ny cut på hoppdress for kvinnene samt ny 

sjablong/mal som skal gjøre måling av pads enklere. I tillegg skal hoppstøvlene ha samme 

tykkelse på innside og utside. 

• Det norske forslaget om å tillate alternativer til EWOXX for datakjøring og resultatservice i 

COC ble også positivt mottatt. Det skal nedsettes en prosjektgruppe ledet av Gunther Czar 

hvor pådriver for det norskutviklete alternativet Per Tommy Enger skal inngå. Dette kan 

betystore besparelser for arrangørene av COC fremover. 

I forbindelse med analysen av prestasjoner/utøvere/nasjoner/langrennsdel vs hoppdel, kom det 

frem at avstanden mellom de 4 beste nasjonene og resten av kombinertverden øker og er en stor 

utfordring for sporten. I den forbindelse ble det etterspurt kompetanseoverføring fra de beste 

nasjonene mht hoppteknikk, treningsfilosofi og utstyrsoptimalisering. 

 

I diskusjonen som fulgte på vårt vårmøte ble dette siste punktet trukket frem og diskutert. Det er 

vel og bra at også herresiden internasjonalt viser vekst i antall utøvere og nasjoner, men bak 

disse “bruttotallene” skjuler det seg at mange nasjoner har få utøvere, mens de 4 beste 

nasjonene drar fra i både mht antall utøvere og sportlig nivå. Dette gjør sporten svært sårbar, 

spesielt i økonomisk vanskelige tider. Når det gjelder kompetansedeling fra de beste til de andre 

nasjonene som virkemiddel ble det påpekt at Norge allerede deler kompetanse med andre 

nasjoner ved å invitere utøvere til å trene sammen med våre tre team og det norske landslaget. 

Det ble luftet om trenerhospitering kunne være et positivt tillegg, men her kan økonomien raskt 

bli et problem.  

Tilslutt ble norsk engasjement i internasjonal kombinertsport gjennomgått: 

Paul Einar Borgen, Kombinertkomiteen 

Mari Leinan Lund, utøverrepresentant 

Jørn Bækkelund, Subkomiteen for regler og TD saker 

Linda Svendsrud, Arbeidsgruppen for Kvinnekombinert 

Per Tommy Enger, Prosjektgruppen for alternative data/resultatservice-løsninger (Høst 2020) 

Harald Aarhus, Æresmedlem, og i tillegg ansatt i FIS: 

Lasse Ottesen, Race Director og Jan Rune Grave, Assistant Race Director  



 

10. Media/kommunikasjon v Eiliv Flakne, kombinertkomiteen     

Eiliv pekte på at den gode sesongen 2019/2020 førte til økt interesse for våre utøvere, i første 

rekke elitelaget på herresiden. Dette har gitt gode seertall, gjennomsnitts seertall for verdenscup var 

300’ seere, 600’ seere under prøve-VM og opp til 800’ enkeltrenn i verdenscup. Eiliv mente likevel at 

nasjonale medier underdekker kombinertsporten. Den enkelte prestasjon får oppmerksomhet, men 

da gjerne som et nyhetsinnslag. Det vi ønsker oss mer av er at våre konkurranser får jevnt over bedre 

sendeflater. Det må derfor være et mål for kommunikasjonsarbeidet å styrke posisjonen for 

kombinertsporten overfor media og opinion.  Lagsapparatet ble berømmet for særlig godt arbeid på 

sosiale medier - videoinnslag og artikler med utøvere/trenere etter gode prestasjoner i løypa og 

bakken. Dette har ført til en sterk økning i antall følgere på Facebook – fra vel 5000 til nærmere 9000 

personer. Markedskoordinator Marthe Frøseth er sentral i dette arbeidet. Samtidig har NSFs 

hjemmesider vært en viktig informasjons- og kommunikasjonskanal.  

 

11. Innmeldte saker:          

        

Ole Christian Golid: 

1. Hva er utøverne sine ønsker i form av konkurransen i Norges Cup Kombinert? 

KK har vedtatt å opprette utøverutvalg med representanter fra hvert team, + egen representant 

for jentene.  Utøverutvalget vil ha medvirkning inn mot nasjonale renn og være en høringsinstans 

for KK. Skulle etableres ifm NM-helga på Lillehammer: Per Tommy og Gudmund er ansvarlig for 

etablering, vil skje så raskt som mulig.  

2. Kombinert bør arrangere 1881 Camp i Norges Cup helgene for å samle hele kombinertfamilien.     

3. Utstyrsordninger for klubber og rekrutter 

Møtet diskuterte hvordan de største kombinertnasjonene på best mulig måter kan ivareta 

rekrutteringen i de andre nasjonene. Internasjonal kombinert domineres av fire nasjoner, mens de 

andre kommer langt bak. Et slikt misforhold bygger ikke bred interesse for sporten. Enighet om at de 

beste må dele kunnskap og erfaring med de nest beste. Ivar forklarte hvordan Norge samarbeidet med 

Sveits og nå samarbeider med Estland. Møtet enig om at dette bør tas opp i relevante organer i FIS. 

Innspill fra Steinar Isaksen om ha flere møter på Teams. Edgar samtykket og lovet at KK skal vurdere 

ordningen der det kan være hensiktsmessig. 

 

12. Avrunding v Edgar          

  

Edgar takket Linda for møtelederrollen, han understreket at det hadde vært et bra og nyttig 

møte på Teams, videre oppfordring om å komme på høstmøtet i Lillehammer. Edgar understreket 

viktigheten av å holde engasjementet og den faglige diskusjonen oppe slik at miljøet holdes 

levende. Avslutningsvis roste han det arbeidet som gjøres i klubber og kretser: kombinert er en 

gren hvor det jobbes svært godt i klubber og kretser for å gi så mange som mulig gode opplevelser 

i hoppbakke og langrennsløype.  



 

 

 

 

 

 

---SLUTT--- 


