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Sesongen startet opp med arbeidsmøte på Olympiatoppen 12.-13.08.2011 med 
fokus på ferdigstillelse av terminliste i tillegg til strukturering av møteaktivitet og 
aksjoner for kommende sesong.  
 
Så langt i sesongen 2011-12 har komiteen hatt 9 komitémøter:  
12-13. august, 06. september, 10. oktober, 15. november, 06. desember, 18. januar, 
06. februar, 06. mars og 10.april 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 vår ansatte Jo Mork, som også har deltatt på de fleste TK 
møtene. På grunn av mange arbeidsoppgaver og økte midler gjennom ny sponsor og 
økte dermed aktiviteter har vi våren 2012 tilsatt Petter Ekran som blir ansvarlig for det 
administrative.  
 
TK har gjennom hele sesongen også hatt Morten Nordli som innleid konsulent. 
Mortens hovedoppgaver har vært innen breddeidrett, utdanning, media og web, men 
han har også bidratt innen administrasjon. 
 
Eivind Modalsli og Nils Bjarne Krohn har fungert som assistent/teknisk trener på 
landslaget. 
 
To fagmøter er gjennomført i 2011;  
Vårfagmøte på Gardermoen 27.-28. mai og Høstfagmøte i Skurdalen 21-23 oktober. 
Begge møtene hadde et bra oppmøte med over 20 engasjerte deltakere. 
 
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 for sesongen 2011 og 2012 av Lars Ove Berge (leder), Jo 
Mork, Eivind Modalsli, Birger Goberg, Bjørn-Erik Gunnerød, Nils Bjarne Krohn. 
Utvalget utarbeider uttakskriterier og foretar uttak til internasjonale konkurranser. 

http://www.skiforbundet.no/telemark


Norsk Skialpinisme ble en del av NSF i forrige sesong, organisert under grenen 
telemark med betegnelsen Randonee. Randonee har ett assosiert medlem i 
telemarkkomiteen. Samarbeidet her fungerer fint både administrativt og i 
rennsammenheng. 
 
Breddeidrett 
 
Regionsprosjektet. 
Gjennom regionsprosjektet er det lagt opp til fellessamlinger og samarbeid på tvers 
av klubber. 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.  I noen av 
regionene er det etablert egne satsingsgrupper, og det arrangeres regionale cuper. 
Man ønsker også i større grad å involvere kretsapparatet gjennom denne satsingen.  
 
Det er gjennomført bredde/mijøsamling i Hintertux i uke 40 med 60 deltagere og 
samling i Kvitfjell 2-4 desember med 200 deltagere.  Renndeltagelsen i 
aldersbestemte klasser og i juniorklassene er økene, mens seniorklassene for tiden 
er forholdsvis små.  
  
Telemarknedslaget er et nytt ”rullende” rekrutteringsprosjekt som besøker klubber, 
arrangementer og skidestinasoner. En utstyrshenger med telemarkutstyr for barn og 
ungdom skal gi flere mulighet til å prøve telemark og gi økt kunnskap om idretten ut i 
miljøet. Utstyrshengeren kan også lånes av klubb, krets og region. Gjennom 
sesongen har rundt 1500 personer vært innom telemarknedslaget. 
 
Randonee som mosjons/treningsform er i vekst. Utstyrsleverandørene rapporterer 
om stor økning i salget av utstyr, noe som er en god indikasjon om at sporten er i 
vekst. I løpet av sesongen ble det etablert 2 nye randonee klubber, mens det ble 
opprettet 5 randonee grupper i eksisterende idrettslag. I løpet av sesongen ble det 
avholdt to åpne samlinger, i november og desember med henholdsvis 10 og 35 
deltagere. 
 
Telemarkskomiteen delte ut ildsjelprisen under høstfagmøte på Geilo til Boye Skøre 
fra Vang IL. Innenfor Randonee er det tildelt aktivitetsmidler for å implementere 
grenen i NSF, drive klubbutvikling, arrangementsutvikling og utdanningsarbeid. 
 
Toppidrett 
Verdenscupen i telemarkkjøring 2011/2012 besto av 18 renn fordelt på seks 
arrangørland. Første Verdenscup runde i Østerrike ble avlyst pågrunn av stort 
snøfall.  NM ble arrangert i Hurdal, arrangert av Ullensaker Skiklubb, Hagahogget 
Låmlag og Bekkelaget Sportsklubb. Sju utøvere var på landslaget denne sesongen, 
fire kvinner og tre herrer. Landslaget har denne sesongen gått gjennom et 
generasjonsskifte, spesielt på herresiden. Målet på herresiden var derfor å skape en 
ny stamme i laget og være topp fem på alle Verdenscuprenn. På kvinnesiden var 
målet å vinne Verdenscupen sammenlagt. 
 
Sigrid Rykhus kom på andreplass i verdenscupen sammenlagt for kvinner og tok i 
tillegg førsteplass i parallellcupen, andreplass sprintcupen og tredjeplass i 
klassiskcupen. Anne Marit Enger kom på tredjeplass verdenscupen sammenlagt og 



andreplass i klassiskcupen. Thea Smedheim Lunde som var ny på laget denne 
sesongen kom på tredjeplass i sprintcupen sammenlagdt. På herresiden fikk Thomas 
Sand Nordberg en fin 7 plass i verdenscupen sammenlagt. Alle tre herrene har 
denne sesongen tatt et steg videre, vi har oppnådd flere pallplasser en forventet i 
enkelt renn. Vi har lagt oss i god posisjon foran en ny sesong.  
 
Telemarklandslaget har også denne sesongen hatt godt samarbeid med 
Olympiatoppen, og dette har bidratt til kvalitetsheving av både treningsøkter og 
treningsplanlegging. En utøver har hatt OLT-stipend. 
 
Junior-VM ble i år arrangert i Espot i Spania, med mange gode resultater for Norge. 
Thea Smedheim Lunde fikk sølv i både sprint og parallell. Thomas Sand Nordberg 
fikk sølv i klassisk. Sondre Kristenstuen tok to bronsemedaljer i sprint og klassisk. 
 
I Randonee var det i 2012 EM i Pelevoux - Vallouise i Frankrike. Norge stilte med 12 
utøvere i EM.  Norge tok blant annet en sterk 6.plass i stafett i tillegg til flere sterke 
individuelle plasseringer. Det ble totalt arrangert 6 konkurranser under EM i 
Frankrike.  
 
Skirenn og arrangement 
Denne vinteren ble det avviklet totalt 14 NC-renn i disiplinene bakketelemark og 
fjelltelemark, inkludert NM. Det ble arrangert 8 renn i bakketelemark fordelt på 4 
helger, inkludert NM som ble arrangert i Hurdal. Likeledes ble det arrangert 6 renn i 
fjelltelemarkcupen hvorav Skarvenrittet hadde NM status. På to fjelltelemark 
arrangement har det også blitt arrangert randonee konkurranse. 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. 10 klubber har arrangert 
telenorkarusellrenn. 

Det har vært avviklet WC runder på Kvitfjell og Rjukan. Nordre land IL og Gjøvik 
Skiklubb var teknisk arrangør på Kvitfjell. Fjellguten Skilag var teknisk arrangør på 
Rjukan. Løpere fra 13 nasjoner stilte til start.  

 

I randonee ble det arrangert 6 konkurranser i norgescupen med totalt ca 50 
startende. NM ble arrangert i Åndalsnes sammen med NM i fjelltelemark. Det var 
også en WC-runde i Tromsø, arrangert av Laksvatn Skiskytterlag og Blåtind Artic 
race. I tillegg til norgescupen arrangeres det flere lokale randonee konkurranser rundt 
om i landet. I Troms og Finnmark ble det blant arrangert North Mountains cup 
gjennomført som besto av 3 konkurranser som inneholdt både fjelltelemark og 
randonee. 
 
Kompetanseutvikling 
Det er arrangert T1 og T2 kurs som en del av regionsprosjektet og organisert 
gjennom kretskontorene. Noe kursaktivitet gjennomføres på videregående skoler 
med skilinje, på folkehøgskoler og på enkelte høgskoler.  
Det ble gjennomført trenersamling for klubb- og regionstrenere på Raubergstulen / 
Galdhøpiggen i midten av juli. For arrangører av telemarksrenn var det seminar på 
Geilo 20-23 oktober.  



På hvert norgescuparrangement (bakketelemark) utdannes det 10-20 portdommere. 

Telemark er med i utviklingen av den nye trenerløypa, og det er nedsatt en 
arbeidsgruppe som ser på kursoppbygging og innhold, utarbeider kurslitteratur, bilde 
- filmmateriale og aktivitetsbank. Bjørn Erik Gunnerød har fått ansvar for å koordinere 
dette arbeidet i grenen. 
 
Økonomiske rammevilkår 
NSF Telemark har den siste sesongen hatt samarbeidsavtaler med Rottefella og 
Victorinox, og i tillegg klesavtale med Missing Link. Dette er resultat av grenens eget 
markedsarbeid. 
 
Olympiatoppen gir støtte til øremerkede prosjekter for landslaget. 
Før jul i 2011 inngikk NSF en langsiktig avtale med Telemark fylke gjennom 
Telemark Utviklingsfond. Denne avtalen strekker seg fra sesongen 2011-12 og syv år 
over framover til 2018.  Avtalen har i år vært markedsført gjennom begrepet « 
Telemark Region». Vi har fått en forutsigbar økonomisk situasjon. Denne avtalen har 
gitt NSF telemark nye muligheter til å utvikle oss videre på alle områder, og den gjør 
oss i stand til å sette oss nye langsiktige mål.  Grenen driver rasjonelt og har god 
økonomistyring. 
 
Markedsarbeid 
Det jobbes aktivt med markedsarbeid, ett krevende felt. Finn Anmark i TK har 
sammen med Sportssjef Jo Mork hatt hovedansvaret. 2 års avtalene med Rottefella 
og Product Line for merket Victorinox, løp som avtalt videre gjennom året. Klesavtale 
med Missing Link. Er også inne på en flere skipoolavtaler på utstyr. Fikk før jul ny 
hovedsamarbeidspartner, Telemark Utviklingsfond. Samarbeidspartnere er godt 
fornøyd med resultat og oppfølging. Det har vært kontakt med flere 
samarbeidspartnere som har merkevare og profil som harmoniserer godt med 
verdigrunnlaget i Telemark; Ekte Norsk.  
Mange er positive, men ingen nye avtaler ble påtegnet.  
 
 
Internasjonalt arbeid 
I sesongen 2011/12 har den viktigste oppgaven for FIS Telemark Commitee vært å 
legge grunnlaget for den nye øvelsen Telemark Parallell. Øvelsen ble vedtatt innført i 
World Cup-sammenheng på FIS høstmøte i Zürich i 2010, og reglene ble vedtatt på 
kalenderkonferansen i Portoroz, Slovenia i juni 2011. Det norske regelverket for 
parallell ble brukt som utgangspunkt for det nye reglementet. 
Historiens første World Cup Telemark Sprint Parallell ble kjørt på Rjukan fredag 3. 
februar. Rjukan-arrangørene hadde fått med seg Rolf Bryn, Bjørn Erik Gunnerød og 
Harald Kværner fra Hagahogget Låmlag i rennledelsen for å kunne utnytte deres 
lange erfaring med avvikling av parallell-konkurranser, og resultatet ble meget godt. 
De to WC-rennene på Rjukan viste til fulle hva denne konkurranseformen kan bidra 
med inn i FIS-familien, og både løpere, ledere, publikummere, TV-produsenter og 
TV-seere likte det de så og opplevde. 
Malen fra Rjukan ble senere i sesongen brukt både i Steamboat Springs og under 
verdenscupfinalene i Espot, Spania. Dit ble for øvrig Harald Kværner hentet av FIS 
Race Director Andreja Jovan for å veilede og hjelpe de spanske arrangørene. 



I etterkant er det laget en promo-video av Telemark Parallell, basert på bilder fra 
Rjukan, hvor de ulike fasene av konkurransen blir belyst. I en utvidet versjon er det 
trukket linjer helt tilbake til Sondre Norheim og Skisportens vugge i Morgedal. 
Innføringen av parallell-øvelsen i World Cup-programmet er første skritt på veien mot 
OL. For å lykkes med det målet, må vi ha noe spektakulært å selge. Denne 
sesongens erfaringer har vist at vi har fått det produktet vi trodde vi ville få, og 
oppslutningen er stor internasjonalt. 
For FIS Telemark Committee er det viktig å bli oppfattet seriøst av den øvrige FIS-
familien. Vi har derfor jobbet målrettet for å sikre tilstrekkelig representasjon under 
FIS Congress i Sør-Korea 2012 til at vi er beslutningsdyktige. Om nødvendig har vi 
innvilget utvidet reisestøtte til de av representantene som ikke får full dekning fra eget 
forbund. En slik strategi vil forhåpentligvis også gi seg utslag i større oppslutning om 
Telemarksporten fra flere nasjoner. 
Under VM på Rjukan i 2011 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. 
Som omtalt annetsteds i beretningen fikk dette seminaret vidtrekkende betydning for 
vår idrett de kommende årene. 
Internasjonalt førte det bl.a. til at grenleder Birger Goberg fikk anledning til å stille på 
sitt aller første FIS-møte i Zürich, og at han også kan være til stede på FIS Congress 
i Sør-Korea. I Zürich var også daglig leder i NSFs nye sponsor Telemark 
Utviklingsfond, Terje Bakka, til stede. I møtet ble det vedtatt å avvikle sammenlagt-
tittelen i VM – etter pålegg fra FIS – og erstatte den med et Sondre Norheim Trophy. 
Telemark Utviklingsfond påtok seg finansieringsansvaret for trofeet. De første 
trofeene – en flott statuett kalt «Opptrekkjaren», lagd av billedhoggeren Knut 
Skinnarland fra Rauland – ble delt ut til Johanna Holzmann, Tyskland og Tobias 
Müller, Tyskland under junior-VM i Espot i mars. 
I avtalen med Telemark Utviklingsfond er det avsatt egne midler til internasjonalt 
påvirkningsarbeid. Det jobbes med å lage en konkret handlingsplan for dette 
arbeidet. Blant annet utvikles det forskjellig stand-materiell til bruk i Sør-Korea. FIS 
Telemark Committee har bedt FIS om å få plass til en egen stand i utstillingsområdet 
hvor vi kan profilere sporten og bl.a. vise promo-videoen fra Telemark Parallell.  
En viktig beslutning i Zürich var også å starte arbeidet med å bygge en forutsigbar 
internasjonal terminliste, i det henseende at faste arrangementer kommer på 
noenlunde faste tider av sesongen. På den måten kan Telemark, som andre 
skiidretter, bygge opp arrangør-klassikere gjennom å gi dem nødvendig 
forutsigbarhet. Norge fremmet forslag om å legge våre WC-arrangementer til 
begynnelsen av mars, og FIS Telemark Commitee besluttet dette for årene 2013-
2015.  
 
Jon Dammann ble i juni 2011 valgt til visepresident i International Ski Mountaineering 
Federation (ISMF) for to år. Der har han ansvaret for marked og kommunikasjon. Et 
av satsningsområdene til ISMF er å få randonee inn på OL programmet. Som et ledd 
i dette arbeidet er det viktig å utvikle verdenscupen slik at flest mulig nasjoner har 
mulighet til å stille med utøvere i alle konkurransene. 
 
 
 
 
 



Informasjon og kommunikasjon 
Skiforbundets nettsider oppdateres kontinuerlig med nyheter og relevant stoff.  
Sosiale medier som Youtube, Google og Facebook brukes aktivt for å informere og 
kommunisere med telemarksmiljøet og for å profilere våre samarbeidspartnere. Flere 
av løperne har egne hjemmesider og blogger.  Det sendes ut pressemeldinger med 
resultater og bilder fra internasjonale og større 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. Det lages saker om 
telemarksporten til hvert nummer av bladet Skisport. Samsarbeidspartnere blir 
oppdatert med informasjon og bildemateriale. Randonee sin nettside har vært 
skialpinisme.no der det har blitt publisert informasjon og reportasjer om samlinger og 
konkurranser. Det har ellers vært jobbet aktivt innenfor randonee for å få dekning i 
lokale aviser der utøverne hører hjemme.    

NSF-telemark har en klar målsetting om å øke synlighet i mediabildet. Det var igjen 
TV-produksjon under verdenscuprennet på Rjukan, og for første gang i historien ble 
et Sprint Parallell renn sendt på TV.  I snitt 386000 seere fulgte sendingen.  Mange 
positive tilbakemeldinger styrker troen på at  denne disiplinen har et format som 
egner seg for TV.  En redigert sending ble sendt på Eurosport i 24 land. Gjennom en 
økt satsing på video som kommunikasjonsmiddel har synligheten i sosiale medier og 
ikke minst på riksdekkende TV økt.  Egenprodusert materiale har gitt nyhetsinnslag 
på NRK 1 fra hvert arrangørsted i sesongens verdenscup gjennom sesongen.   

Prosjektet Telemarknedslaget har vært tilstede på arrangementer og på 
skidestinasjoner med hensikt om å øke rekrutteringen ved å promotere 
telemarksporten og informere om bredde og utdanningstiltak. Det er utarbeidet et 
eget design for prosjektet som brukes på utstyrshengeren, på barneski og bekledning 
som er til salgs. Å komme ut i miljøene og snakke med folk har vært viktig. Man 
forsøker å gjøre kommunikasjonen mellom klubber/regioner og TK/utvalg mer direkte 
ved at alle styre- og utvalgsmedlemmer har sine spesifikke ansvarsområder. 
Kontaktinformasjon og ansvarsfordelingen er publisert på nettsidene. 
 
Ledelse, organisering og styring 
Sesongen 2011/2012 har vært svært krevende adminstrativt. Samtidig som vi har 
redusert bemanningen, har vi hatt store ambisjoner og ønsker om å videreutvikle 
telemarksporten både nasjonalt og internasjonalt. Det har derforfor vært nødvendig å 
gjøre noen arbeidsmessige prioriteringer i løpet av året. 
Jo Mork tok over som sportsjef med både et admistrativt og sportlig ansvar sommer 
2011. Morten Nordli sluttet samtidig i sin faste stilling i NSF, og begynte som 
konsulent med hovedoppgaver innen bredde- og rekrutteringsarbeid, media/web og 
igangsetting av "telemarknedslaget". I forbindelse med økte økonomiske rammer i 
2012, har vi ansatt Petter Ekran vinter 2012 i fast stilling som sportskonsulent med 
hovedansvar for den administrative driften. Til tross for et stort arbeidspress for de 
ansatte, har oppgavene blitt utført svært godt. 
 
Telemarkskomiteen har arrangert vårfagmøte i 2011, høstfagmøte i 2011 og 
plalegger vårfagmøte 2012. I tillegg har TK hatt faste møter en gang pr.   
mnd. 
 
 



Landslagssjef og trenere 
Jo Mork, Landslagssjef. 100 % stilling. 
Nils Bjarne Krohn, assistenttrener, innleid på døgnbasis 
Eivind Modalsli, assistenttrener, innleid på døgnbasis 
(Nils Bjarne Krohn og Eivind Modalsli har delt på assistentjobben på samlinger og 
renn). 
 
Elitelag 2010/2011 
Sigrid Rykhus, Peer Gynt Alpinklubb 
Anne Marit Enger, IL Trysilgutten 
Thea Smedheim Lunde, Ullensaker Skiklubb 
Maren Ulvestad Haugstuen, Hagahogget Låmlag 
 
Jørgen Steen Holst, IL Heming 
Thomas Sand Nordberg, Gjøvik Skiklubb 
Sondre Kristenstuen, Nordre Land IL 
 
Løpere som deltar i prosjektet ”Morgendagens Helter” 
Linnea Bævre, Surnadal IL 
Amund Morstøl Walde, Isfjorden IL 
Lasse Skøre, Vang IL 
 


