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Etter å ha blitt valgt på vårfagmøtet på Voss 11. juni 2010 startet den nyvalgte 

komiteen sitt arbeid på Olympiatoppen 15. august med revidering av 

handlingsplan, arbeidsmetodikk og ansvarsområder.  

 

I løpet av 2010-11 har komiteen hatt 9 møter:  

15.- 16. august, 7. september, 19. september, 12. oktober, 16. november, 30. 

November, 11. Januar, 9. Februar og 8. mars i tillegg til ulike fagspesifikke 

arbeidsmøter. Arbeidet til komiteen tar utgangspunkt i vedtatt handlingsplan 

for 2010-2012. Målsettinger og tiltak er konkretisert gjennom en aksjonsplan 

med ansvarlig person og tidsfrister. Handlingsplaner, aksjonsplan, 

møteaktivitet og referater ligger tilgjengelig på www.skiforbundet.no/telemark   

 

 

TK har god kontakt med våre ansatte Eivind Modalsli og Morten Nordli, som 

også har deltatt på de fleste TK møtene. 

 

2  fagmøter er gjennomført i 2010;  

http://www.skiforbundet.no/telemark


Vårfagmøte på Voss 11. juni og Høstfagmøte på Gardermoen 18. september. 

 

Høstfagmøtet ble kombinert med arrangørseminar på Gardermoen 18. 

september. 25 deltagere fra arrangører av nasjonale renn var tilstede.  

 

TK/Regelutvalg består av Odd Inge Austevoll (Hordaland) og Trond 

Gunleiksrud (Vestfold) Utvalget har ansvar for oppdatering av regelverk, svare 

på regelrelaterte spørsmål og koordinere arbeidet i forhold til internasjonale 

bestemmelser. 

 

TK/Eliteutvalg består av Eivind Modalsli (landslagssjef) Birger Goberg (TK) 

Lars Ove Berge (regionsrepresentant) og Jo Mork (assistenttrener landslag) 

og Bjørn Erik Gunnerød (klubbrepresentant). Utvalget utarbeider 

uttakskriterier og foretar uttak til internasjonale konkurranser. 

 

Norsk Skialpinisme har blitt en den av NSF, og er nå organisert under grenen 

telemark med betegnelsen Randonee. Randonee har ett assosiert medlem i 

telemarkkomiteen. 

 

 

Breddeidrett 

Flere og flere barn og unge driver organisert telemarksaktivitet. 

Telemarkutstyr for denne målgruppen er til salgs gjennom idrettsbutikken.no. 

Det gis støtte til innkjøp av dette utstyret gjennom NSF's utstyrsordning. 

 

Idrettsregistreringen for 2010 viser en økning av organiserte telemarkkjørere. 

Det er nå 3192 registrerte medlemmer fordelt på 73 grupper/klubber. 

 

Det har blitt gjennomført breddesamling i Hintertux i uke 40 med 60 deltagere 

og samling på Gålå 3-5 desember med ca.150 deltagere. 

Det ble arrangert åpne auditions i Kvitfjell i november og på Gålå i desember. 

 

Regionsprosjektet som startet forrige sesong har fortsatt med økt innsats. 

Målsettingen er å etablere regionale cuper og åpne treningssamlinger, 



samarbeid på tvers av klubber, og i større grad involvere kretsapparatet. 

Prosjektet kjøres i fem regioner der hver region har en ansvarlig. Følgende 

regioner er med: Akershus/Oslo, Hedemark /Oppland, Møre og Romsdal/Sør 

Trøndelag, Sogn og Fjordane og Telemark/Vestfold 

 

Telemarkskomiteen delte ut ildsjelprisen på Vårfagmøte 2010 til Ole Petter 

Johansen for hans innsats for telemarksporten og spesielt for arbeidet med 

resultatservice. 

 

Innenfor Randonee er det tildelt aktivitetsmidler for å implementere grenen i 

NSF, drive klubbutvikling, arrangementsutvikling og utdanningsarbeid. 

 

 

 

Toppidrett 

Verdenscupen i telemarkkjøring 2010/2011 besto av 15 renn fordelt på seks 

arrangørland. VM ble arrangert på Rjukan og hadde deltakere fra 15 nasjoner. 

NM ble arrangert i Molde. Sju utøvere var på landslaget denne sesongen, fire 

kvinner og tre herrer. VM på hjemmebane var sesongens store mål og det ble 

satset hardt mot dette. 

 

Norge ble beste nasjon i VM med 3 gull-, 3 sølv- og 3 bronsemedaljer. Eirik 

Rykhus tok 2 gull og 1 bronse, Sigrid Rykhus tok 1 gull og 3 sølv. Harald 

Kværner og Anne Marit Enger tok sine første mesterskapsmedaljer med en 

bronse hver.  

 

Katinka Knudsen kom på tredjeplass i verdenscupen sammenlagt for kvinner 

og tok i tillegg tredjeplass i storslalåm- og sprintcupen. Sigrid Rykhus havnet 

på tredjeplass i klassiskcupen. På herresiden tok Eirik Rykhus andreplass i 

verdenscupen sammenlagt. Han tok også andreplass i storslalåm-, sprint- og 

klassiskcupen. I storslalåmcupen kom Harald Kværner på tredjeplass.  

 



Telemarklandslaget har også denne sesongen hatt godt samarbeid med 

Olympiatoppen, og dette har bidratt til kvalitetsheving av både treningsøkter 

og treningsplanlegging. Tre utøvere har hatt OLT-stipend. 

 

Junior-VM ble i år arrangert i Hafjell med gode resultater for Norge. Sondre 

Kristenstuen tok 2 gull og 1 sølv. Medalje ble det også på Thomas Sand 

Nordberg (sølv) og Thea Smedheim Lunde (bronse). 

 

 

Skirenn og arrangement 

Ved vårfagmøtet i 2010 ble det bestemt å redusere antall renn i Norgescupen 

både i telemark og fjelltelemark. Denne vinteren ble det derfor avviklet 6 renn 

over 3 helger, i tillegg til de obligatoriske NM-øvelsene som ble arrangert i 

Molde. Likeledes ble det arrangert 4 renn i fjelltelemarkcupen hvorav finalen 

(Galdhøpiggrennet) også hadde status som Norgesmesterskap. 

Det er arrangert regionale cuper med jevnt over god deltakelse. Ellers har det 

blitt avviklet lokale renn som i stor grad har vært rettet mot barn og unge. 12 

klubber har arrangert telenorkarusellrenn. 

I samarbeid med randonee etableres det nå en fjelltelemark/randoneecup i 

Nord-Norge med 3 arrangementer. 

WC-finalene og Jr.VM ble avviklet over 3 flotte dager på Hafjell med 15 

nasjoner til start.  Gjøvik Skiklubb og Nordre Land IL var teknisk arrangør. 

Årets høydepunkt var VM på Rjukan. Fjellguten Skilag leverte et meget bra 

arrangement, og kombinerer idrett, kultur og næringsutvikling på en spesielt 

god måte. 

Det var TV-innslag fra Hafjell mens Rjukan hadde en times sending på NRK 

1.  Rennene på Rjukan ble også sendt på Eurosport 2 og NRK nett-tv.  

Serviceteamet har også denne sesongen vært gode medhjelpere på rennene. 

Teamet består av Ole Petter Johansen, Paal Kristenstuen og Tor Ødegaard. I 

tillegg er Haagen Gjems med som speaker på enkelte arrangementer. Det 



nye tilleggsregistrerings-systemet har vært under utvikling over flere 

sesonger, men fungerer fortsatt ikke optimalt. 

SyriIL og Hafslo IL ble tildelt prisen som årets arrangør for NM Telemark / 

Sognefjordrennet 2010.  

 

 

 

 

Kompetanseutvikling 

NSF-Telemark tilbyr trener-, leder-, arrangør- og TD utdanning.  Flere av 

utdanningstiltakene skjer på samlinger, renn og arrangementer der 

klubbmiljøene er samlet.   

 

Arrangørutdanning tilbys på to nivåer. Trinn 1 som veiledningsmateriale i 

forbindelse med Telenor Karusellen. Trinn 2 er rettet mot arrangører av 

kretsrenn og landsrenn.   

 

Det gjennomføres kurs for portdommere ved hvert norgescup- arrangement. 

Trenerkurs T1 og T2 arrangeres også på videregående skoler med skilinje, på 

folkehøgskoler og på enkelte høgskoler. 

 

Gjennom sesongen har NSF-telemark hatt en hospiteringsordning der aktive 

trenere har blitt invitert til landslagssamlinger. 

 

 

 

Økonomiske rammevilkår 

Grenen har drevet eget markedsarbeid og inngått avtaler med Rottefella og 

Productline. Telemark har  en andel av alpin-avtalen med First Securities. 

Merkevarehuset Active Brands er leverandør av Beerenberg bekledning til lag 

og støtteapparat. Markedsarbeidet i grenen har vært utfordrende og 

ressurskrevende.  

 



Olympiatoppen gir støtte til øremerkede prosjekter for landslaget.  

 

Grenen driver rasjonelt og har god økonomistyring, noe som har gitt ett 

økonomisk overskudd de siste tre årene. Likevel er den økonomiske 

situasjonen kortsiktig og lite forutsigbar. 

 

 

 

Internasjonalt arbeid 

Kjell Gunnar dahle ble valgt som Norges representant i FIS Telemark 

Committee under FIS Congress i Antalya, Tyrkia 30/5-5/6 2010. På den 

samme kongressen ble Andrew Clarke, Storbritannia valgt som ny leder i 

komiteen etter Anthony Favre, Frankrike. 

Mandatet for arbeidet i FIS er å utvikle sporten internasjonalt og bringe 

Telemarksporten nærmere OL. FIS-telemark startet derfor allerede i juni/juli 

med å utforme forslag til endringer i det internasjonale rennprogrammet. 

Norges Skiforbund foreslo å ta storslalåm ut av WC/VM-programmet og 

erstatte det med en parallell-øvelse, både individuelt og for lag. 

Forslaget ble behandlet og vedtatt av FIS Telemark Committee i på høstmøtet 

i Zürich. Storslalåm tas ut av programmet etter 2010/2011-sesongen. Det 

innføres en parallell, det settes forbud mot fartsdress i parallell-øvelsen, 

regelverket knyttet til tilleggssekunder forenkles (3 sek straff for alle 

hopplengderfeil), og det ble vedtatt at fra sesongen 2011/12 skal alle WC-

arrangører betale reise/opphold for en programtekniker som styrer 

tilleggssekund-softwaren. Det ble enstemmig besluttet å jobbe for å få 

Telemark inn på OL-programmet fra 2018. 

På høstmøtet fikk vi også en demonstrasjon av det “norske” tilleggssystemet, 

og det ble besluttet å gjennomføre tester under 2010/2011-sesongen slik at vi 

var sikre på at det norske software-systemet og den slovenske hardwaren 

fungerte sammen før VM på Rjukan i mars. FIS avsatte midler til slik 

testing. Norges Skiforbund har inngått avtale med FIS Telemark Committee 

om utviklingen av denne programvaren. Dessverre har ikke dette arbeidet 

lykkes i tilstrekkelig grad fra NSFs side, og dette bidraget er ikke av en kvalitet 

som vi kan være bekjent av.  



 

Under VM på Rjukan ble det bl.a. arrangert et internasjonalt seminar “The 

Future of Telemark skiing – to be Olympic?”  i bakkant av et 

merkevarebyggingsseminar i regi av VM-arrangøren og Telemark 

fylkeskommune. Viktig tema for merkevarebyggingsseminaret var koblingen 

mellom Telemark og ski, og en viktig kobling i det internasjonale seminaret 

var koblingen mellom Telemark fylke og Telemarksporten. I etterkant av 

seminaret har fylkeskommunen tatt initiativ til et forprosjekt for å se nærmere 

på mulighetene for å bruke Ski Telemark i merkevarebyggingsstrategien for 

Telemark. FIS Telemark World Championships 2011 på Rjukan var årets 

sportslige høydepunkt. FIS Telemark Committee er et skjørt redskap å bruke 

for en utvikling av Telemarksporten. Leder Andrew Clarke er profesjonell 

militær og til stadighet i utenlandstjeneste. Mange av representantene i 

komiteen unnlater å møte, og representantenes forhold til egne særforbund er 

svært varierende. For Norges del er det viktig å skaffe seg allierte innenfor 

FIS-familien. Det må etablere forbundsforbindelser mellom de viktigste 

nasjonene, så som Tyskland, Sveits, Frankrike og muligens også 

Spania. Dette er forbindelser som må vedlikeholdes av flere enn de valgte 

FIS-representantene. NSF-Telemark bør ta et selvstendig ansvar for å utvikle 

forbunds-relasjoner. De øvrige grenene innen NSF er representert med 

ansatte på alle FIS-møter. NSF-telemark vurderer det samme. 

I arbeidet mot en OL-status er det nå viktig først å løfte Telemark som sport 

opp og på linje med de øvrige tradisjonelle idrettene i FIS-familien, og ikke 

fortsette “i familie” med grass skiing og speed skiing. NSF bør derfor til møtet i 

Portoroz fremme forslag til FIS Council om at Telemark godkjennes 

som sport på linje med langrenn, hopp, kombinert, alpint, freestyle og 

snowboard. Det vil gi sporten økt anseelse i FIS, og samtidig skaffe en bedre 

plattform for det videre arbeidet. VM på Rjukan kan brukes som et godt 

eksempel i argumentasjonen. 

 

Informasjon og kommunikasjon 

Skiforbundets nettsider oppdateres kontinuerlig med nyheter og relevant stoff. 

På www.telemarkski.org legges det ut terminlister og resultater fra både 

nasjonale og internasjonale telemarkrenn. Trond Gunleiksrud har ansvar for 

http://www.telemarkski.org/


denne siden.  Sosiale medier som Youtube, Picasa og Facebook brukes aktivt 

for å spre stoff om telemark. 

 

Det sendes ut pressemeldinger med resultater fra internasjonale og store 

nasjonale renn samt landslagets aktivitet. Telemark produserer selv mye stoff 

i form av tekst, bilder og film, og arbeider aktivt mot media i samarbeid med 

NSF’s journalist. Dette har ført til betydelig flere oppslag i riksdekkende aviser 

og innslag på NRK-TV denne sesongen. Det lages også saker om 

telemarksporten til hvert nummer av bladet skisport. Brosjyremateriale med 

oversikt over sesongens skirenn og andre aktiviteter er produsert og 

distribuert. 

 

TV-sendinga fra verdenscupen på Rjukan er blitt en tradisjon. I år ble rennene 

fra Rjukan også sendt på NRK nett-TV og på Eurosport 2. 

 

  

Ledelse, organisering og styring 

Avdelingsleder, Morten Nordli, 100 % stilling.    

 

Landslagssjef og trenere 

Eivind Modalsli, Landslagssjef. 100 % stilling. 

Jo Mork, assistenttrener, ansatt på døgnbasis. 

 

 

Elitelag 2010/2011 

Anne Marit Enger, IL Trysilgutten 

Katinka Knudsen, IL Heming 

Maren Ulvestad Haugstuen, Hagahogget Låmlag 

Sigrid Rykhus, Peer Gynt Alpinklubb 

 

Harald Kværner, Hagahogget Låmlag 

Jørgen Steen Holst, Heming IL 

Eirik Rykhus, Peer Gynt Alpinklubb  

Impulsløpere (medtrenende til landslag) 2010/2011 



Thea Lunde, Ullensaker Skiklubb 

Thomas Sand Nordberg, Gjøvik Skiklubb 

Sondre Kristenstuen, Nordre Land IL. 

 

Løpere som deltar i prosjektet ”Morgendagens Helter” 

Thea Lunde, Ullensaker Skiklubb 

Thomas Sand Nordberg, Gjøvik Skiklubb 

Nicklas Annmark, Hagahogget Låmlag 


