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Sesongen startet opp med arbeidsmøte på Ullevål Stadion10.08.2012 med fokus på 
arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling til TK og ansatte, i tillegg til strukturering av 
møteaktivitet og aksjoner for kommende sesong.  
 
Så langt i sesongen 2012/2013 har komiteen gjennomført 8 komitémøter: 10.august, 
27.august, 17.september, 5.november, 19.november, 21.januar, 18.februar og 
8.april, i tillegg til ulike fagspesifikke arbeidsmøter. Arbeidet i komiteen tar 
utgangspunkt i vedtatte handlingsplan for 2012-2014. Målsettinger og tiltak er 
konkretisert gjennom en aksjonsplan med ansvarlige personer og tidsfrister. 
Handlingsplaner, aksjonsplan, møteaktivitet, års hjul og referater ligger tilgjengelig 
på www.skiforbundet.no/telemark.  
 
De ansatte, Jo Mork og Petter Ekran har deltatt på de fleste TK-møter. Petter Ekran 
har ansvaret for å koordinere TK-møtene. 
 
Telemarkskomiteen samarbeider godt med administrasjonen og NSF for øvrig. 
 
Randonee er representert i TK med Martin W. Bartnes som har hovedansvaret for 
randonee.  
Randonee har hatt et eget utvalg som har bestått av; 
Martin W. Bartnes, leder 
Bjarte Haukøy 
Bård Smestad 
Ola Berger 
Dette utvalget har jobbet med tilrettelegging av samlinger, norgescup og opplegg 
rundt internasjonale konkurranser med spesielt fokus på uttak av VM-troppen og 
opplegget. 
 
Ansatte  
I denne perioden, sesongen 2012-2013 har TK hatt følgende ansatte: 
Jo Mork har en 100 % stilling som sportssjef med hovedansvar for landslaget, elite 
og oppfølging til Olympiatoppen. Petter Ekran har en 100 % stilling som 
sportskonsulent med hovedansvaret for det administrative og økonomioppfølgingen. 
Morten Nordli er innleid i ca. 70 % stilling med hovedansvar for 
bredde/rekrutteringsprosjekter, samt media oppfølging og videodokumentasjon. 

http://www.skiforbundet.no/telemark


Børge Søvik vært innleid som assistent på enkelte samlinger høsten 2012. Troels 
Tore Larsen har vært innleid som servicemann på WC og VM. Sjur Øvsteng har vært 
innleid som fysioterapeut på WC i Norge og VM. 
 
To fagmøter gjennomført i 2012 
Vårfagmøte på Hamar i forbindelse med skitinget, 15.juni.  
Høstfagmøte på Gardermoen i forbindelse med arrangør- og anleggsseminaret, 
22.september. Begge møtene hadde et bra oppmøte med over 25 engasjerte 
deltagere. 
 
TK/Regelutvalg består av Odd Inge Austevoll (Hordaland). Utvalget har ansvar for 
oppdatering av regelverk, svare på regelrelaterte spørsmål og koordinere arbeidet i 
forhold til internasjonale bestemmelser. 
 
TK/Eliteutvalg sesongen 2012-2013 besto av Lars Ove Berge (leder), Eivind 
Modalsli, Børge Søvik, Bjørn-Erik Gunnerød og Petter Ekran. Utvalget utarbeider 
uttakskriterier og foretar uttak til internasjonale konkurranser. 
 
Breddeidrett 
Telemark har gjennom sesongen fortsatt sin regionssatsing. Her er det lagt opp til 
fellessamlinger og samarbeid på tvers av klubber. Prosjektet kjøres i fem regioner 
der hver region har en ansvarlig. Akershus/ Oslo, Hedemark /Oppland, Møre og 
Romsdal/Sør Trøndelag, Sogn og Fjordane og Telemark/Vestfold mottar økonomisk 
støtte fra NSF/TK for å drifte aktiviteten. Enkelte regioner har egne satsingsgrupper, 
og det arrangeres regionale cuper. Man ønsker også, i større grad, å involvere 
kretsapparatet gjennom prosjektet.  
 
Det ble gjennomført egen barne- og foreldresamling i Lom i september med ca 30 
deltagere, bredde/miljøsamling i Hintertux i uke 40 med 60 deltagere og samling på 
Rjukan med desember med ca. 150 deltagere. 
 
For å minske frafallet blant ungdom er det satt i gang et ungdomsprosjekt bestående 
av to samlinger, henholdsvis på Bjorli og i Hafjell. Samlingene har hatt med ca. 25 
juniorløpere fra alle regionsgruppene bestående av både jenter og gutter. 
 
Rekruttering- og arrangementsprosjektet "Telemarknedslaget" har vært ute på klubb-
besøk, vært på arrangementer og i skidestinasjoner.  
Hensikten er at skal barn og ungdom få mulighet til å prøve telemark og å gi økt 
kunnskap om idretten ute i skimiljøene. 
Utstyrshengeren kan også lånes av klubb, krets og region. 
 
Telemarkskomiteen delte ut ildsjelprisen under høstfagmøte på Gardermoen til Lars 
Ove Berge fra Kolbu IL.  
 

 
For randonee fortsetter den fine utviklingen med økt aktivitet rundt om i 
klubbmiljøene. Flere av klubbene har gjennomført kveldskonkurranser som er tenkt å 
være et lavterskeltilbud for ny til å prøve randonee som konkurranseform. Totalt har 
12 konkurranser blitt gjennomført i fire klubber. Flere av klubbene har i tillegg 
gjennomført egne samlinger som har vært med på å rekruttere nye utøvere til 



randonee. Interessen for randonee er økende som vises på utstyrsleverandørene 
sine salgstall som fortsatt er økende, opp mot 30 % økning per sesong de siste 
årene.  
 
Toppidrett 
Landslaget/Elite satsningen har denne sesongen bestått av 7 løpere. 3 jenter og 4 
gutter. Det er 6 unge løpere i tillegg til erfarne Sigrid Rykhus som har representert 
Norge denne sesongen. Landslaget har hatt mange samlinger både nasjonalt og 
internasjonalt. Samlingene startet på snø 1.juni 2012. Gjennom året har vi hatt 38 
samlingsdager på ski 17 dager barmark. De fleste barmarksamlingene har vært i 
Oslo, i nærheten av ekspertisen på Olympiatoppen. Dette har bidratt til at vi kunne 
spisse oss enda mere. Hele laget var godt rustet før rennsesongen startet i Bohinj i 
Slovenia januar 2013.  
 
WC: 
Norge vant nasjonscupen, som ble arrangert for første gang. 
Sigrid Rykhus vant totalcupen, parallellcupen og sprintcupen. 
  
VM: 
Sølv i team parallell. Sigrid Rykhus ble VM dronning med to gull og to sølv. 
  
Jr.VM:  
Stor tropp, 5 jenter, 10 gutter.  
To 3.plasser. 
Det er delt ut Kongepokal i herrer senior fjelltelemark, Galdhøpiggrennet. 
 
For randonee var det VM i Pelvoux -Vallouise, Frankrike. Norge stilte med en tropp 
på 10 utøvereder det beste resultatet oppnådde Ola Berger og Ola Hovdenak med å 
bli nummer 12 på lagkonkurransen.  Totalt ble det arrangert 5 konkurranser under 
VM.  I verdenscupen har Malene Haukøy to 3. plasser i U23 verdenscupen.     
 
Skirenn og arrangement 
Denne vinteren ble det avviklet totalt 13 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 Vardåsen, Asker og Hafslo i Sogn. 
Likeledes ble det arrangert 5 renn i fjelltelemarkcupen hvorav Galdhøpiggrennet fikk 
NM-status etter at Loftsrennet ble avlyst på grunn av snømangel. På to 
fjelltelemarkrenn var det også randonee-klasser. 
 
Det ble arrangert flere regionale cuper med god deltakelse, og ellers har det blitt 
avviklet lokale renn rettet mot barn og unge samt telenorkarusellrenn.  
Det ble avviklet WC-runder på Rjukan med Fjellguten Skilag som arrangør og 
likeledes på Geilo med Geilo IL som arrangør. 
 
For randonee ble det sesongen 2012/2013 ble det arranger 7 konkurranser fordelt 
på 5 helger i norgescupen med 96 starter fordelt på 43 utøvere. NM ble arrangert av 
Todal il i starten av januar som på grunn av lite snø måtte flyttes til en alternativ 
trase, men som var veldig bra. Totalt 21 startende med 16 i herrer senior. For andre 
år på rad ble det arrangert verdenscup i Tromsø med sprint i sentrum og individuell 
konkurranse på Blåtind, Balsfjord. Arrangementet får mange lovord og det er mye 



positivt som skjer lokalt i Tromsø.  Noe som viser at randonee er i vekst er de ulike 
turrennkonkurransene som blir arrangert på flere plasser i landet, det blir flere av 
dem og deltagelsen er økende.  
 
Denne sesongen har man i NC bakketelemark tatt i bruk ett nytt tidtaker- tilleggs 
registreringssystem, utviklet av Quick Timing. Det har også gjort det mulig å ha 
livetiming. 
 
Kompetanseutvikling 
Gjennom regionsprosjektet gjennomføres det utdanningstiltak i hver region. I 
hovedsak T1 kurs. Det arrangeres portdommerkurs i forkant av hvert norgescuprenn, 
for å heve kvalitet på dømmingen. 
 
Det er utviklet kursmateriell til T1 for den nye trenerløypa. Bjørn Erik Gunnerød som 
har hatt ansvar for dette arbeidet.  
 
Det er laget opplæringsfilmer/tips/øvelser til youtube/aktivitetsbanken, og egen 
opplæringsfilm for portdømming. I tillegg gjennomføres det enkelte trenerkurs i 
skikretsene og gjennom skolesystemet. Det ble arrangert seminar for arrangører i 
september 2012. 
 
Økonomiske rammevilkår 
Grenen får sine inntekter gjennom sponsorer, tilskudd fra Norges Idrettsforbund, 
tilskudd fra Norges Skiforbund, Skipool og Olympiatoppen.  
 
Olympiatoppen gir støtte til øremerkede prosjekter for landslaget. Gjennom avtalen 
med Telemark Utviklingsfond, samt andre tilskuddsordninger gjennom NSF og NIF 
har NSF telemark en forutsigbar økonomi. Grenen driver rasjonelt og har god 
økonomistyring.  
 

Randonee driver med et relativt lite budsjett. Vi får 200 000,- fra NSF som vi bruker 
til bredde og rekrutteringsarbeid. Disse midlene blir brukt på blant annet klubbstøtte, 
breddesamling og media arbeid. Fra våre samarbeidspartnere har vi fått inn ca 
80 000,- som brukes til å sende en tropp til VM. 
 
TK i nært samarbeid med administrasjonen har god økonomisk oversikt. 
 
Markedsarbeid 
NSF telemark har den siste sesongen hatt samarbeidsavtaler med Telemark 
Utviklingsfond og Victorinox, i tillegg til klesavtale med Missing Link. Samt at man 
har hatt egne utstyrsavtaler med Völkl, Rottefella og Crispi. I tillegg har vi 
utstyrsavtaler gjennom Skipool som styres sentralt i NSF.  
 
Randonee jobber for å øke sine markedsinntekter, med mål om å kunne etablere ett 
landslag. 
 
Det jobbes aktivt med markedsarbeid og mot å få inn ytterligere markedsinntekter. 
Trine Follestad er ansatt sentralt i Norges Skiforbund, med markedsansvar for 
freestyle, kombinert og telemark. Sammen med Jo Mork og Petter Ekran jobber de 
med dette feltet.  



 
For randonee jobbes det aktivt med å skaffe nye samarbeidspartnere, men det er et 
tidkrevende arbeid. Ettersom alt dette arbeidet drives på frivilligbasis er det krevende 
å få jobbet kontinuerlig, men det er et satsningsområde for randonee. Skal vi få 
utviklet sporten videre er det viktig med økte ressurser.  
 
Internasjonalt arbeid 
På FIS sin vårkongress i Sør-Korea stilte NSF telemark med to personer, FIS-
delegat Kjell Gunnar Dahle samt TK leder Birger Goberg. På FIS sitt høstmøte stilte 
NSF telemark med tre personer, FIS- delegat Kjell Gunnar Dahle, leder i TK sitt 
regelutvalg Odd Inge Austevoll og sportssjef Jo Mork. NSF telemark har som mål og 
alltid stille med minimum to personer på FIS sine møter. Gjennom vår FIS 
representant jobber vi for å påvirke den internasjonale terminlisten, og for å få den 
mer forutsigbar og få bygget opp gode arrangører. NSF telemark kunne ønsket seg 
større aktivitet når det gjelder utviklingsarbeidet i FIS telemark Committee. 
 
Når det likevel er grunn til å si at Telemarksporten internasjonalt har hatt god 
utvikling siste år, er det fordi det er fattet nye og positive vedtak knyttet til bl.a. 
rennprogrammet. Parallell-øvelsen ble innført i fjor, med stor suksess, og lag-
parallellen kom på World Cup-programmet i år, etter forslag fra Norge. Øvelsen ble 
første gang gjennomført på Rjukan, og responsen blant løpere, ledere og publikum 
var like positiv som til den individuelle parallell-øvelsen. 
 
Det jobbes også med å utvide rennsesongen i begge ender, gjennom å legge World 
Cup-renn sammen med større Telemark-festivaler i Østerrike og Italia. Det er godt 
mulig at dette kan skje allerede kommende sesong. 
 
Positivt er det også at den nedsatte regelkomiteen er i ferd med å få et fotfeste 
innenfor FIS Telemark Committee, selv om det er fortsatt er en stykke vei å gå før 
forståelsen for komiteens arbeid og oppgaver er på plass. Odd Inge Austevoll gjør 
en flott jobb for Norge i denne komiteen. 
 
Det er fortsatt oppgaver å ta fatt på i FIS Telemark Committee, blant annet 
forutsigbarhet omkring terminlister, markeds- og kommunikasjonsarbeid, World Cup-
struktur og system for tidtaking/tilleggsregistrering. Alle disse punktene er viktige å 
videreutvikle i arbeidet med å bli en olympisk idrett. Sesongen 2012/2013 har NSF 
telemark innført ett nytt tidtaker- og tilleggs registreringssystem i Norges Cup og NM. 
Dette systemet har man som mål å implementere i FIS WC telemark.  
 
Norge har påtatt seg å sitte i førersetet for å få Telemark med på programmet under 
Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. For FIS Telemark Committees del avventer vi 
derfor tilbakemeldinger fra Norges Skiforbund. 
 
For randonee har representanter fra verdenscuparrangørene i Tromsø har vært 
representert på ISMF møtene. Internasjonalt jobbes det godt med å videreutvikle 
randonee. I år har det blitt klart forbedringer av rammen rundet verdenscupen, noe 
som er et ledd i satsningen til ISMF å få randonee til å bli en OL gren igjen som det 
var frem til 1948. programmet.  
 
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. Samarbeidspartnere blir 
oppdatert med informasjon og bildemateriale. Randonee har sin egen nettside der 
de publiserer 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 hatt med 1 person på alle WC-runder, samt 2 personer i VM for å 
jobbe direkte mot media. Har sendt ut pressemeldinger og video til norsk presse 
(nasjonalt, regionalt, lokalt) fra alle WC-renn, samt VM. NRK har sendt våre 
egenproduserte bilder fra WC og VM ved flere anledninger. Det har blitt levert video 
fra hvert WC-renn og VM-renn til European sport news (EBU). Og det har blitt laget 
videosnutt til FIS fra hvert WC- og VM renn.  
 
NSF-telemark har en klar målsetting om å øke synlighet i mediebildet. Det var igjen 
TV-produksjon under verdenscuprennet på Rjukan. 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 NRK1 ved 
flere anledninger 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. 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. 
 
Randonee har blitt inkludert på NSF sin hjemmeside med 
http://www.skiforbundet.no/telemark/randonee. Her har det blitt publisert informasjon 
om samlinger, konkurranser og reportasjer fra konkurranser.  Det har ellers vært 
jobbet aktivt for å få dekning i lokale aviser der utøverne hører hjemme. På 
Facebook har vi opprettet en egen side NSF randonee som blir brukt til å spre 
informasjon til randonee miljøet fra NSF randonee.      
 
Ledelse, organisering og styring 
Sesongen 2012-2013 har telemark hatt to personer i 100 % stilling, Jo Mork og 
Petter Ekran. I tillegg til Morten Nordli som har vært innleid i ca. 70 % stilling.  
Man ser at med økte ressurser og inntekter øker også arbeidsmengde og  
forventninger, noe som fører til stort arbeidspress på de ansatte.  
 
Telemarkskomiteen har arrangert vårfagmøte og høstfagmøte i 2012, og planlegger 
vårmøte i 2013. I tillegg har TK hatt 8 møter i perioden august – april. 
 

http://www.skiforbundet.no/telemark/randonee


Landslagssjef og trenere 
Jo Mork, landslagssjef 100 % stilling. 
Børge Søvik, assistenttrener på enkelte samlinger. Innleid på døgnbasis. 
Troels Tore Larsen, servicemann på WC og VM. Innleid på døgnbasis. 
Sjur Øvsteng, fysioterapeut på WC Norge og VM. Innleid på døgnbasis.  
 
Elitelag 2012/2013 
Sigrid Rykhus, Peer Gynt Alpinklubb 
Thea Smedheim Lunde, Ullensaker Skiklubb 
Mathilde Olsen Ilebrekke, Nordre Land IL 
Jørgen Steen Holst, Heming IL 
Thomas Sand Nordberg, Gjøvik IL 
Amund Morstøl Valde, Isfjorden IL 
Lasse Skøre, Vang IL 
 
Løpere som deltar i prosjektet ”Morgendagens Helter” 
Sarah Fiskaa Haugen, Luster Telemarkklubb 
Guro Helde Kjølseth, Sportsklubben Rival 
Trym Nygaard Løken, Bækkelaget Sportsklubb 


