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Hva: Høstmøte NSF telemark (Arrangør- og anleggsseminar) 

Dato: 22.september 2012 

Hvor: Radisson Blu hotel, Gardermoen 

Tilstede: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Martin Bartnes, Elin Østerud, Morten 
Nordli, Petter Ekran, Rune Lid, Sigurd Drege, Boye Skøre, Rita Skøre, 
Jan Sølve Haugen, Egil Vangsnes, Nils Ove Bruset, Nina Reiten Dahle, 
Rolf Bryn, Bjarne Ringstad, Jørgen Steen Holst, Jan Tore Gressaker, 
Sondre Goberg, Lars Ove Berge, Odd Egil Larsen, Morten Eriksen, Per 
Olav Tangen, Odd Einar Hatle, Ronny Nestvold, Arnt Tronvold. 

Forfall:  

Kopi: TK, ansatte 

Referent: Petter Ekran 

 

 

Velkommen v/Birger 
• Innledning 
Birger ønsket alle oppmøtte velkommen. Grunngir hvorfor vi har høstmøte samtidig med 
arrangør- og anleggsseminar. Dette pga tidsbruk, og at de samme personene er med på 
alt. Presentasjon av alle deltagere. Bra oppmøte fra både bakketelemark, fjelltelemark og 
randonee. Gjennomgang av agenda.  
 
• Arbeidsfordeling TK 
Gjennomgang av TK sin oppgavefordeling.  
Birger: Økonomi, struktur, internasjonalt, toppidrett, kompetanseutvikling, 
skistyrearbeid, arbeidsgiveransvar. 
Iver Olav: arrangement, TD, anlegg 
Elin: breddeidrett, regionsprosjekt, telemarknedslaget 
Magnhild: marked 
Jørgen: informasjon/kommunikasjon, sosiale medier, arrangement, løperrepresentant 
Martin: internasjonalt arbeid, toppidrett, breddeidrett, arrangement 
Se utfyllende liste over arbeidsoppgaver på: www.skiforbund.no/telemark  
 
• Handlingsplan 2012-2014 
Gjennomgang av handlingsplan 2012-2014, lagt av TK høsten 2012. Fortsetter med den 
røde tråden som er påbegynt fra forrige periode. Se hele handlingsplanen på: 
www.skiforbundet.no/telemark  

 
• Økonomi 
Gjennomgang av økonomi, viste frem budsjett for 2012, synliggjorde i grove trekk hva 
NSF telemark bruker penger på. Det er tre ting, administrasjon, landslag, arrangement, 
bredde/kompetanse. Mye av budsjettet er øremerkede midler. Birger la frem tanker om 
budsjett for 2013, bruk av egenandel osv.  
 
 
 
• Markedsarbeid 

http://www.skiforbund.no/telemark
http://www.skiforbundet.no/telemark
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Side 2 

Status på sponsorer. Har en hovedsponsor frem til 2018, 
Telemark Utviklingsfond, gir trygge og gode rammer. 
Victorinox er inne med penger og ett antall klokker. Missing Link leverer klær. Samt at vi 
har tilgang på noen felles avtaler gjennom skipoolen i NSF. God dekning på utstyr til 
landslag. Jobber for å få inn en sponsor til før nyttår. Ny person ansatt i NSF sentralt som 
markedsansvarlig for freestyle, kombinert og telemark, positivt. 
 
• Internasjonalt arbeid 
NSF telemark stiller på alle FIS-møter, høst og vår. Kjell-Gunnar Dahle er vår FIS-
representant, samt at Birger Goberg er med på de møter han kan. Odd Inge Austevoll er 
med i FIS sitt regelutvalg for telemark. Randonee er ikke med i FIS. De har sin egen 
internasjonale organisasjon ISMF. De vil gjerne inn i FIS, men det er langsiktig prosess. 
Både telemark og randonee vil inn på OL-programmet. Telemark har som første mål å 
komme på OL-programmet  
 
• Landslag v/Petter og Jørgen 
Har gjennomført barmarkssamlinger og skisamlinger. Utover høsten er det ski som er 
fokus. Hintertux, Sölden, Sass Fee, Rjukan og Geilo. Nytt og ungt lag har skapt litt 
utfordringer, men nå begynner ting å sette. Fordelt arbeidsoppgaver og satt ned en del 
retningslinjer. Ser lovende ut.  

 
Telemarknedslaget/region v/Morten (Regionsatsing status)  
Status på prosjektet «Telemarknedslaget» og regionsprosjektet.  
 
Regionsprosjektet: 
Søknader for støtte til regioner er levert og behandlet. Gode søknader fra regionene. Lover 
bra! Fem regioner: Oslo/Akershus, Oppland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og 
Telemark. 350.000,- er blitt fordelt ut til de fem regionene. Totalt var det søkt om 475500,-. 
Om alt går etter planen skal det bli arrangert 5 trenerkurs, 19 regionsrenn, 20 
rekrutteringstiltak, 4 regionale lag og alle har en mediestrategi. Bra!  
1.desember skal det være møte for alle regionsansvarlige og NSF, dette for å oppsummere så 
langt og planlegge videre sesongen. NSFs rolle i regionsprosjektet: TK har hovedansvaret, 
Morten Nordli er prosjektleder, Jo Mork har ansvar for kommunikasjon med regionslag og 
trenere, Petter Ekran er administrativ ressurs.  
 
Innen 1.desember skal regionsanvarlig / kretskomite ha gjennomført følgende oppgaver: 
• Konkretisere aktivitetsplan i søknaden (sted, dato, etc) 
• Kretsens nettside (telemark) - jobbe for at denne blir oppdatert. Presenteres når vi møtes. 
• Regionsrenn/terminliste skal ligge i sportadmin. 
• Gi en kort rapport med erfaringer så langt - Erfaringsutveksling. 
 
Dette presenteres på samling 1. desember. 
 
Telemarknedslaget: 
Ett rekrutteringsprosjekt. Hengeren inneholder info om telemark og en del demoutstyr for 
barn og voksne. Vil rulle å gå utover sesongen. Arrangører og klubber kan søke om å få bruke 
telemarknedslaget hele året. Målet er at den skal være mest mulig i bruk! Har plass til 
randoneeutstyr, dette bør vi få inn.  
 
Utstyrshengeren er klar for ny sesong med oppgradering av interiør og nytt design. 
NSF koster 1. arrangement pr. region, inkl. transport og personale. Regioner må melde inn 
sine ønsker snarest.  
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Side 3 

Ut over dette kan hengeren bookes av klubber og regioner til 
rekrutteringstiltak, skirenn eller andre arrangementer der man kan 
promotere telemark. 
Oversikt over når hengeren er ledig finnes 
her: http://www.skiforbundet.no/Nyheter/2011/september/Sider/Telemarknedslaget.aspx 
Bestiling gjøres pr. e-post til morten@skiforbundet.no. 
 
 
Alle var ute å så på telemarknedslaget, den stod utstilt utenfor hotellet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrangøravtale/ sportsadmin v/Øistein Lunde 
Øistein Lunde fra NSF arrangement presenterer arrangementsavdelingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansatte: 

• Terje Lund, arrangementssjef 
• Øistein Lunde, arrangementskonsulent nordiske grener 
• Magnus Sandnes, arrangementskonsulent alpine grener 
• Øyvind Hofstad Nysted, arr.koordinator/ ansvarlig arenarigg 
• Andreas Eeg, Skipool- ansvarlig 
• Trine Follestad, Markedsansvarlig 
• John Olav Evans, Salgsansvarlig 

 
Ansvarsområder og hovedarbeidsoppgaver: 

• Oppfølging av arrangører av internasjonale renn og nasjonale mesterskap 
• Rennreglement og arrangøravtaler 
• Oppfølging av NSFs TV-avtaler, nasjonalt og internasjonalt 
• Forvaltning av NSFs markedsrettigheter på arrangement (salg og implementering) 
• IT-systemer for arrangement 
• Premier, merker, diplomer og hedersbevisninger 
• Arrangørutdanning 

 
Magnus Sandnes: Nyansatt arr. konsulent alpine grener. Skal primært arbeide med alpint, 
freestyle og telemark. Jobber med terminlister, oppfølging av arrangører, 
påmeldingssystemer, rennreglement, arrangørutvikling. 
 

http://www.skiforbundet.no/Nyheter/2011/september/Sider/Telemarknedslaget.aspx
mailto:morten@skiforbundet.no
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Side 4 

Arrangøravtaler: Alle grener har standardavtaler med sine 
arrangører, fra NC-nivå og opp. Går på rettigheter og ansvar for 
arrangører og NSF. Fungerer også som en sjekkliste for arrangører. Viktig for alle arrangører 
å sette seg inn i avtalen, bruke det som ett arbeidsdokument inn mot, og under arrangement. 
For telemarkarrangører på NC-nivå er det arrangøren som har markedsrettighetene, såfremt 
ikke noe annet fremkommer i arrangøravtalen.  
 
Petter sender ut arrangøravtaler på nytt til alle NC-arrangører. For WC-arrangører kommer 
avtalene direkte fra NSF-arrangement.   
 
NM-arrangører får tilsendt startnummer osv fra NSF. Viktig at alle NM-arrangør får god nok 
info om det som de plikter å ta på seg fra sentralt hold.  
 
Ved uklarheter så er det viktig at arrangører kontakter NSF arrangement med Magnus 
Sandnes. 
 
Sjekklister: Info om hvor man kan finne ting. NSF arrangement har en egen 
arrangementsportal som er nyttig å bruke for alle arrangører. Ligger på 
www.skiforbundet.no/arrangement. En veileder for alle arrangører. Viktig å sette seg inn i for 
arrangører.  
 
SportsAdmin: www.sportsadmin.no  
Ett verktøy for arrangører. Her legger man inn søknad om renn, administrerer renn, 
administrere påmelding, betalingsløsning. Ett godt verktøy for alle arrangører.  For hjelp i 
bruk av SportsAdmin kontakt skikretsen. Eller NIF support, 03615.  
Regelendringer, status v/Iver Olav 
Noen endringer i regelverket:  

• Det avvikles i regelverket å kåre beste hopp og beste stil 
   Det er selvfølgelig opp til den enkelte arrangør om de vil premier på disse  
   punktene allikevel. 

• Går tilbake til rene junior- og seniorklasser. Juniorer kan melde seg på den klassen de 
ønsker og få poeng i NC i den klassen de er påmeld i. 

• NB! Må diskuteres nærmer dette med klasser, jr/sr. Om man må være med i 
jr.klasse for å få være med i jr.VM, og det samme for sr. opp mot WC 
diskvalifisering.  
 

• Den ytre diameter av reiplykkja bør være 12 meter på toppen og 2 meter høy. Det skal 
være B-nett i plassert 0,8 meter bak toppen av reiplykkja, plassert slik at det ikke 
forstyrrer løperen. 

 
For parallell sprint gjeld følgende:  
• Portene settes med enkeltstaur, men hver port består av 2 storslalåmstaur. Avstanden 

mellom løypene skal være minimum 6 målt fra samme port i tilsvarende løype. 
Passerer en på feil side av porten, må en kjøre rundt porten for ikke å bli 
diskvalifisert. Endre formulering til: «storslalåmstaur? 
 

• Tillegg og diskvalifikasjon blir markert av hoveddommer etter reiplykkja. 
Markeringen av tillegg og diskvalifikasjon blir gitt med tavle i samme farge som 
løypen. Den skal være minst 80cm høy og 60 cm bred. (X=diskvalifikasjon/mer enn 2 
tillegg). Endre formuleringen i denne teksten? 

 
• 0=ingen tillegg 

http://www.skiforbundet.no/arrangement
http://www.sportsadmin.no/


Møtereferat 
 

 

 

 
Side 5 

• 1=ett tillegg 
• 2=to tillegg 

 
• I kvalifiseringen bruker en tilleggsdømming som i klassisk sprint. I finalene blir 

tilleggene lagt til som ekstra langrennsdel. 
 

• Maksimal tidsdifferanse. Den maksimale tidsdifferansen er 3 sekund pr. omgang, 
uavhengig om løperen ikke fullfører, er diskvalifisert eller er mer enn 3 sekund bak. 

  
• Er det et FIS-renn er den maksimale tidsdifferansen på 4 sekunder. 

 
• De siste 15 meterne av langrennsdelen inn mot mållinjen skal være i adskilte felt for 

rød og blå løype. Løperne kan ikke skifte felt i denne delen. 
 

• NB! Nasjonalsangen skal formelt fremføres ifb med premieutdelingen under NM. 
Gjerne samlet en gang på slutten av premiesermonien.  

 
• Alle regler ligger på www.skiforbundet.no  

 
 
Terminliste v/Iver Olav 
Kort gjennomgang av terminlisten for 2012/2013. Komplett terminliste for NC og NM ligger 
på www.skiforbundet.no/telemark  
Terminlisten for WC er dessverre enda ikke klar. Blir forhåpentligvis klar under høstmøte til 
FIS i Zurich i oktober. Derfor må vi ta ett lite forbehold ift til NC i bakketelemark.  
Uheldig at NC bakketelemark kolliderer med NC fjelltelemark jmf NM Sogn og Alperittet og 
Filefjell og X2 Ørsta. Grunnen til kollisjoner er at man må plassere NC bakketelemark opp 
mot WC. En vanskelig kabal hvert år.  
 
TD, plikter for arrangør, TD-kurs v/Iver Olav 
A: Hva sier regelverket? 

• TDs rolle: Godkjent person fra NSF til å være rennets høyeste myndighet. Skal sørge 
for at regelverket følges og TD skal godkjenne løyper og stadion sikkerhetsmessig. 
Leder av jury. 

 
• Arrangørs plikter: Kontakte TD god tid før arrangement, 3-4 uker før. Dette for å 

vise at de er i gang med planlegging. I forveien bør det også avklares om det er noen 
oppgaver som må løses der TD må være med. Viktig å ha en god dialog mellom 
arrangør og TD.  

 
• Jury: TD, dommer, bakkesjef. Jury skal enten oppnevnes av TK eller oppnevnes på 

lagledermøte. 
 
B: Hvilke praktiske oppgaver bør arrangør ordne mht. TD/jury? 

•  Overnatting 
•  Mat og drikke 
•  Heiskort/snøscooter 
•  Når skal TD ankomme? 

 
C: TD-kurs? 

• Hvor mange TD ‘er har vi? På papiret 12, men langt ifra alle er operative. Må få inn 
flere. Vil bli arrangert TD-kurs forhåpentligvis før  

http://www.skiforbundet.no/
http://www.skiforbundet.no/telemark
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Side 6 

• Randonee 
• Fjelltelemark 
• Regionrenn 

 
 
Tilleggsregistrering v/Sondre 
Status på tilleggsregistreringssytemet. Det er i hovedsak laget rundt bakketelemark, men er 
fint overførbart til randonee og fjelltelemark. Jobber med å få enkle løsninger, slik at det er 
enkelt å bruke for arrangører. Den største forutsetningen for å få dette til å fungere er å ha 
internettilgang.  
 
For portdommere vil det være en app som brukes til å registrere tillegg.  
 
Økonomi: TK betaler for utviklingen av programmet, såfremt det blir levert ett ferdig 
produkt. I tillegg kommer en serviceavtale hvert år, den omfatter at arrangører kan bruke de 
fritt. Supportsystem som kan brukes om noe ikke fungerer. 
 
Sondre sjekker ut om det vil fungere med lag, for eksempel som på Galdhøpiggrennet. Og om 
det lar seg bruke under randonee sprint.  
 
Serviceteam 2012/2013: Tor Ødegård, Jan Tore Gressaker, Sondre Goberg og Erlend Groven. 
 
Randonee v/Martin 
Status fra randonee.  
Hvor er det aktivtet: Troms, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, 
Buskerud, Oppland. Ønsker å få etablert aktivtet og arrangement på Østlandet.  
 
 
 
Økonomi:  
2012: 
200 000,- fra post 3 midler 
75 000,- fra sponsorer 
2013: 
Håper på samme beløp fra post 3 
Håper å øke sponsorinntektene til 300 000,- 
 
Elite satsing – planer for vinteren 
Sende en tropp på inntil 10 stk. på VM 
Sende utøver til verdenscupene 
Forutsetning – sponsorer 
Mål om å få etablert landslag på sesongbasis, slik som i andre grener i NSF. 
 
Hjemmeside:  
Randonee vil ila høsten få sine hjemmesider under skiforbundets plattform.  
 
Regler: 
Må bli flinkere til å følge opp regler under arrangement. Eks. sjekke alle for skredsøker, 
innhold i sekk osv. 
 
Merking og legging av løypa: 
Hva er viktig? God merking med nok kryssinger oppover. Nedover må det merkes godt med 
røde flagg. 
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Side 7 

 
Gruppearbeid arrangører V/Martin 
Tema til diskusjon for alle arrangørene: 
 
Hva skal til for å øke deltagelsen på arrangementene? 
Gr.1: Unngå kollisjon mellom fjelltelemark og bakketelemarkarrangement. Prøve å få 
arrangere ei felles helg ila sesongen med bakke, fjell og randonee? Utfordringen er å få 
timingen til å stemme. Bra med regionsrenn for å skape en lavere terskel for deltagelse, også 
bra for å skape miljøer. 
 
Gr.2: Tenke langsiktig gjennom økt rekruttering. Satse mer på lokale renn, og bygge gode 
regioner. Dempe terskelen på å kjøre renn.  
 
Gr.3: Ha noen flere uformelle arrangement, f.eks Geilo Grandprix, der man får rekruttering 
og terskelen for å melde seg på er lav. Ha NC samtidig som andre «uformelle» arrangement. 
 
Gr.4: Arrangementet må finne folket! Loftsrennet vil prøve å få inn randonee sprint på 
samme arrangementet, gjerne i Lom sentrum på fredagskveld, for så å få de med på 
fjelltelemark og randonee dagen etter. Få mediedekning på arrangementet i forkant. Bruke 
lokalaviser for å spre info om arrangementet.  
 
Hvilken støtte ønsker arrangørene å ha fra NSF/skikretsene? 
Gr.1: Viktig å vite hvem man skal spørre når man lurer på noe. Trenger spesielt hjelp fra NSF 
til markedsføring i forkant av arrangement.  
 
Gr.2: Få en enkel rennmanual som kan brukes på lokale renn, en 
veiledning/arrangørmanual for arrangører. Ta utgangspunkt i det som vi har, men forenkle 
det for mindre arrangører. Hvordan arrangere ett lokalt renn med for eksempel 5 personer 
som skal arrangere. Lage en manual for bakke, en for fjell o en for randonee. 
 
Gr.3: Få inn serviceteam også på randonee og fjelltelemark NC?  
 
Gr.4: Tips til jobb mot medier. Hvordan få inn artikler i div. mdier. 
 
 
Avsluttende v/Birger 
 

 Årets ildsjel 
Dette har TK delt ut hver høst siden 2005. deles ut til personer som har vist stort 
engasjement for telemarksporten over flere år. 
 
TK har fastsatt årets ildsjel: Lars Ove Berge.  
Begrunnelse: Mange år med en iherdig innsats for norsk telemarksport i flere 
forskjellige roller: trener, krets, eliteutvalg, kompetanseutvikling, TD, arrangør osv.  
 

 Eventuelt 
Birger nevnte viktigheten av idrettsregistreringen. Ga kort info om hva som ligger bak 
og hva som kreves for å bli registrert.  
 
Takket ellers for god deltakelse og godt engasjement!  
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Møtet ferdig kl.19.15. 


