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Hva:

Høstmøte NSF telemark

Dato:

16.-17. oktober 2015

Hvor:

Clarion Hotel Gardermoen, OSLO

Tilstede:

Se liste under

Kopi:

TK, ansatte, www.skiforbundet.no/telemark

Referent:

Martin Gjøra

Deltagere:

Se liste:

Sunde

Arnstein

Bartnes

Martin

Berge

Lars Ove

Bryn

Rolf

Dahle

Nils Magne

Ek Brynilsen

Magnhild

Gjems

Johan Haagen

Frodahl

Mikkel

Goberg

Birger

Gjelstad

Tarjei

Gjøra

Martin

Mork

Jo

Skøre

Boye

Kristenstuen

Ådne

Tangen

Per Olav

Aalstad

Dorthe Berg

Vangsnes

Egil

Bruset

Nils Ove

Velkommen v/Birger Goberg
TK-leder Birger Goberg ønsket alle velkommen til årets Høstfagmøte.
Presentasjon av deltakere og agenda
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Alle deltagere presenterte kort seg selv. Kort gjennomgang av agendaen.
Birger Goberg
Orienterer om økonomi

Det jobbes godt og strategisk for å finne nye muligheter for inntekter. Gjennom
markedsarbeid og muligheter for omfordeling av skistyrets "frie" midler er det på sikt
muligheter for at telemark kan få noe mer forutsigbar økonomi.

Orienterer om Ungdoms OL
Viktig ikke minst med tanke på Telemark Utviklingsfond som sponsor.
Er snakk om å få et oppvisningsshow under åpningsseremonien. Jo holder i dette. Skal ha nye
møter med YOG fremover.
Utvalget for åpningsseremonien tar avgjørelser rundt dette i løpet av helga.
Status telemarklandslaget v/Martin Gjøra
Har hatt stramt program etter sommerpausen i juli med 33 samlingsdager.
Samlinger i: Skien, Juvass, Bø, Oslo, og Hintertux Østerrike.
Hatt en del foks på elementer, ikke minst startgate.
Fysisk begynner utøverne å bli veldig bra. Ny test er mandag 19.10, men noen har allerede testet pga.
forfall til mandagen. Alle som er testet til nå har økt sine fysiske kapasiteter.
Mye begynner å sitte bra på ski også, men har fortsatt potensiale til å utvikle skiteknikken enda mer.
Viktig at vi klarer å holde på det langsiktige fokuset, med VM i 2017 som et hovedmål.
Videre skulle vi egentlig til Saas Fee, Sveits, i november, men denne går ut pga. økonomi. Blir heller
to korte skisamlinger her i Norge, hvor den første blir på Juvass i slutten av oktober.
Verdenscupen starter 26. november i Hintertux, Østerrike, så vi reiser ned dit 22. november for å få
noen dager på ski før det braker løs.
Det vil bli et uttaksrenn i forkant av denne verdenscup samlinga.
Status Randonee v/Mikkel Froland
Ny klesavtale med Sjublåner fra Oppdal
Landslag med to utøvere, satsningsgruppe med 8-10 mann under.
Bygger profiler, prøver å kartlegge flere for å finne ut hvordan de trener etc.
Reising rundt omkring i Europa må prioriteres. EM vil prioriteres, der det mest sannsynlig vil sendes
flere enn bare de to landslagsutøverne.
Grand Cours – langløp, mer i fokus og vil prioriteres i år. Lettere å få mediadekning og
oppmerksomhet rundt disse.
Prøver å ta tak i arrangement. Inviterer alle arrangører i år for å snakke sammen om hvordan man blir
mer attraktive.
Hatt gode erfaringer med breddesamlinger tidligere. I år er denne lagt til Tromsø. Tidligere har det
vært på Gaustablikk pga. sponsor. Tromsø stort miljø, mange som går og konkurrerer, viktig å vise at
vi ser dem og inkluderer dem.
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Økonomien blitt mer utfordrende også for randonee. Ramme på 300.000,-

Uttakskrtereier Lars Ove Berger
Viderefører at resultater faktisk skal telle. Utviklingen gjennom sesongen skal også telle.
Om nødvendig blir det gjennomført egne uttaksrenn, disse er datofesta allerede.
Lagmoral blir også vektlagt.
Fysiske tester vil også bli lagt til grunn.
• Uttak gjøres med hovedvekt på resultater i norgescup, NM, Worldcup og testrenn samt
vurdering av løperes utvikling gjennom treningssesongen. Om nødvendig kan det bli
gjennomført egne uttaksrenn.
• Samtidig blir det lagt vekt på utviklingen av fysiske egenskaper, holdninger og lagmoral. Her
vil alle tester, og utviklingen mellom disse, bli vurdert.
•
•
•
•
•
•
•
•

Runde 1; Østerrike. WC-laget prioriteres, med mulighet for inntil 4 utøvere i tillegg.
Resultater i testrenn og samlinger vektlegges.
Runde 2; Frankrike, 3; Frankrike (jr-VM) og 4; Spania. WC-laget og rekruttlaget prioriteres,
med mulighet for inntil 3 utøvere i tillegg.
Runde 5; Tyskland og 6; Slovenia. WC-laget prioriteres, med mulighet for inntil 4 utøvere i
tillegg.
Runde 7; Norge. Inntil 6 tas ut på WC-kvote. Inntil 10 tas ut på nasjonal kvote.
Runde 8; Sveits. Inntil 8 utøvere tas ut.
Utøvere som har som mål å representere i WC og jr.VM må delta på alle renn, samlinger og
tester, om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder for uttak av nytt landslag 2016.
Det kan bli foretatt forhandsuttak på inntil 4 løpere i god tid i forkant av alle ordinære uttak.
Vurderingen gjøres av eliteutvalget etter innstilling fra landslagsledelsen.

Sted

Arran Konkurr Antall
gør
anse
løpere

Ant.
Forhånds
uttak

Forhånds
uttak

Uttaks
frist

27 29.11

Hintertux

Østerr Sp+Ps
ike
+Ps

6-8

Inntil 6

27.okt

16.nov

26-27.
01

La
Plagne /
Montchavi
n - lesFrank
Coches
rike
Sp+Ps

8 - 16

Inntil 8

21.des

11.jan

8 - 16

Inntil 8

21.des

11.jan

Rund
e
Dato
1

2

Les
Contamin
3 - Jr 29.01 - es – VM 02. 02 Monjoie

Frank Sp+PS
rike
+Cl

Side !3

Møtereferat
!
05 07. 02

Espot

Spani
a

5

27 –
28. 02

Bad
Hinderlan
g–
Oberjock

Tyskla
nd

6

02 –
03.03

Golte

Slove
nia

7

10 12. 03

Rjukan

Norge

8

16 18. 03

Muerrem

Sveits

4

•
•
•
•

Sp+Cl
+Ps

8 - 16

Inntil 8

21.des

11.jan

SP+PS

4-8

Inntil 4

08.feb

15.feb

SP+SP

4-8

Inntil 4

08.feb

15.feb

SP+PS

4–6
+ nasjonal
kvote 6 - 12 Inntil 4

03.mar

06.ma
r

Cl+SP
+Ps

4-8

03.mar

12.ma
r

Inntil 4

De som blir tatt ut kontaktes av landslagssjef.
Laguttaket legges ut på www.skiforbundet.no oppgitte datoer.
En representant fra Eliteutvalget vil være tilstede på samtlige tellende renn. Samtlige
medlemmer vil være representert i løpet av sesongen.
Det forventes at alle uttatte løpere stiller i alle renn nevnt ovenfor i kriteriene.

Uttaket foretas av eliteutvalget som består av følgende medlemmer:
Eliteutvalgsleder:

Lars Ove Berge (leder)

Medlem:

Sportssjef

Jo Mork

Medlem:

Landslagssj
ef

Martin Gjøra

Medlem fra
TK:

•
•
•
•
•
•
•
•

Det antas at antall utøvere som blir tatt ut til å representere i World Cup og VM ligger på 4 8.
Utøvere som tas ut på nasjonal kvote dekker kostnadene selv.
Utøvere som tas ut til å kjøre junior-VM dekker deler av kostnadene selv.
Klage på uttak kan gjøres dersom klager mener at det er gjort uttak i strid med uttakskriteriene
beskrevet ovenfor.
Klage kan kun gjøres skriftlig, ihht. saksgang beskrevet under, og skal stilles til leder for
eliteutvalget Lars Ove Berge.
Eliteutvalgets leder og Sportssjef samarbeider om uttak av landslag og representasjonslag.
Leder kommenterer og videresender til øvrige medlemmer i utvalget.
Kort kommentar/uttalelsesfrist fra øvrige medlemmer.
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Drøfting.
Vedtak.
Sportssjef formidler vedtak til utøvere og offentliggjør uttaket senest dagen etter.
Klageinstans (Eventuell anke stilles til TK).

Saksgang ved klage:
• Helst utøver, evt. foresatte (når løper er under 18 år), gjerne i samråd med trener retter klagen
til Eliteutvalg v/ Leder.
• Eliteutvalget behandler klagen ihht. godkjente uttakskriterier og treffer et endelig vedtak, som
formidles, sammen med begrunnelse for vedtaket, umiddelbart til berørte løper/foresatte, med
kopi til involverte parter.
• Ønsker noen av partene å påklage beslutningen kan det gjøres direkte til TK ved leder.

Spørsmål fra salen: Kan det bli egne skøytetester på uttaksrenn?
Lars Ove: det kan skje, dersom dette vurderes som hensiktsmessig.
Klager sendes skriftlig ihht. saksgang, og skal rettes til leder for eliteutvalget Lars Ove Berge.
Evt. Anke går rett til TK-leder Birger Goberg.
For utøvere som er under 18 år, bør foreldre være inne i bildet ved en slik klage.
15 min pause.
Arrangement/terminliste Telemark Jo Mork
8-10. desember
Geilo, Sprint + fellessamling
9-10 januar
NC Sogn, Sprint og Parallell
16-17. januar
NC Oslo, Sprint og Parallell
(Usikker, Jo holder dialog med arrangør)
13-14. februar:
NM Asker, Vardåsen. Sprint og Parallell
27. februar:
NC Stranda, Alperittet. Fjelltelemark
5-6. mars :
NC Vrådal, Telemark. Sprint og Parallell
19-20.mars
NM Fjelltelemark og Sprint bakkerenn
2. april
NC Galdhøpiggrennet, fjelltelemark
8-9.april:
NC avslutning, Vang, Filefjell. Sprint og Parallell
Antall bakke renn: 10
Antall fjelltelemark: 3
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Få klassiskrenn – diskusjon om vi skal prøve å få inn klassiskrenn, eller om vi skal prioritere parallell.
Rolf: Dersom det satses på det i WC, må vi nesten også ha klassiskrenn i NC.
Vrådal: Utfordring med at det blir veldig flatt i starten.
Filefjell: Kan få det til uten noen store problemer, men er bare den bakken vi har. Kan være
problematisk i forhold til tidtaking pga. dårlig dekning.
Lars Ove: Filefjell - artigrenn, prøvd litt andre ting!?
Jo: Dersom vi skal ha med klassisk, må vi nesten ha hvert fall 2 renn. Sogn + Filefjell?
NM-klassisk legges til sogn?
Konklusjon: Jo holder kontakt med arrangører og avklarer klassisk.
Tarjei: Mulig å ha sprinten på lørdagen som prolog til søndagens parallellrenn, og la de yngste kjøre to
runder mot hverandre?
Jo: Må ha egen kvalifisering til parallellrennet.
Rolf: viktig uttaksrenn til Rjukan, så for de eldste er det viktig at rennet gjennomføres på en ordentlig
måte slik det skal være.
Går an å slippe ut de yngre utøverne i en slags parallellcup mellom heatene i finalerundene til seinor.
Terminliste Randonee Mikkel
12 - 13. desember
Sogndal - individuelt og sprint
13 – 14. februar,
Kårvatn, Todalen - NM individuelt og sprint
5. mars
Silsetrenna, Battenfjordsøra
19. mars
Romsdal Rando, Isfjorden
2. april
Galdhøpiggrennet, Spiterstulen
9. april
Randoenern, Oppdal
23. april
Skitentind Rando, Tromsø

Tar mer om dette til søndagen fordi da er flere av arrangørene til Randonee tilstede.
Stort sett alle har arrangert renn før, og bruker allerede etablerte løp. Kaller de randocup i stedet for
Norges Cup, for å senke terskelen.
Galdhøpiggrennet arrangeres sammen med Telemark NC.
Birger: slik det er innstillt på nå, så får telemark/randonee ikke kongepokal til utdeling de kommende
årene. Går på rundgang i skiforbundet, så nå er det ikke vår tur. Skal opp i skistyret før det er endelig
bestemt. Må være 15 stykker som har deltatt i foregående år, og det året den skal deles ut, for at en
skal få lov til å dele ut kongepokal.
Bredde/rekruttering Jo/Lars Ove
Henter opp tråden fra vårmøte, der det ble bestemt at vi skulle diskutere bredde og rekruttering mer på
høstmøtet.
Kretser ble utfordret på dette feltet, hvor de ble bedt om å svare på følgende spørsmål på høstmøtet:
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De siste årene har din region fått tildelt tilskudd fra NSF, hva har dette hovedsakelig blitt
brukt til?
Har din region skaffet egne middel i utover tilskudd fra NSF?
Hvordan øke rekrutering i din region? Kom 3 konkrete tiltak.
Barneskipakker, er dette interessant, hvilke tiltak kan gjøres med barneskipakker i region?
Kom med 2 eksempel på tiltak.
Hva kan NSF telemark bidra med? Nevn 2 eksempel
Kan regionene samarbeide og skape noe sammen?
Hvor mye penger trenger din region for gode tiltak til økt rekrutering?

Presentasjon om bredde og rekruttering fra kretsene
Hagahogget v/ Rolf Bryn:
Hadde regionlag for 2 år siden, som det ble brukt en del penger på. De siste årene har vi brukt penger
på regionssamlinger og regionsrenn, og litt utstyr. Har fortsatt penger på bok, så større problem å finne
noen å bruke pengene på?
Søker støtte fra asker og akershus og får stort sett det.
Barnegruppe, litt tilsig, men ikke nok.
Må gjøre noe med bakken vår. Jobber med kommunen angående dette, slik at det blir et skianlegg folk
bruker. Må få skolene til å legge skidagene sine til Vardåsen i stedet for til Bærum.
Markedsfører gjennom skolen, ikke alle som liker det og kommer ikke så mye ut av det. Konkurrerer
med veldig mange andre aktiviteter og idretter, som også har SFO tilbud. Utfordrende å selge inn en
aktivitet som ikke starter før til vinteren!!
Må få folk i bakken vår som står på ski, så må de se at vi driver på med noe.
Skal ha en gruppe som bare går på topptur og har det gøy, og ikke konkurrerer. Arrangere et par lengre
turer i året. Telemarkstilbud til de små, mens de eldre går på topptur.
Har en del utstyr, så er ikke så kritisk. Tenker mer på å kjøpe noen toppturpakker.
Bra arrangement på tvers av både klubber og region på Rauland i fjor. 150 stk. av store og små.

NSF kan bidra med:
Viktig at de har et skikkelig apparat, har et landslag, og en ordentlig organisasjon. Viktig for
rekrutteringen at vi fortsetter å være profesjonelle på toppnivå.
Kunnskap rundt det vi holder på med, viktig med trenerløp, og viktig med støtte av trenere
uten trenerutdanning, pga. kan være terskel for noen å ta trenerutdanning.

Oppland og Hedmark v/Boye Skøre:
Status fra region: Oppland og Hedmark = region innlandet.
Svarer i hovedsak for Oppland
Midler brukt på treninger i Hafjell, dra rundt med nedslagshengeren, og tilskudd ut til klubber som
prøver å opprettholde et tilbud.

Side !7

Møtereferat
!

Får tilskudd på lik linje med alle andre grener i kretsen, delvis basert på aktivitet.
Galdhøpiggrennet står ikke som arrangement, noe det bør gjøre, men de får startkontigenten.
Oppland skikrets telemark per. 1.1.15: 198.000,Rekruttering: Må stikke fingeren i jorda og finne ut hvor man står og hvor man vil.
Hatt mange topputøvere i telemark fra oppland, men rekrutteringen bak dårlig. Som regel
foreldre som drar opp ungene sine, mens når disse blir eldre slutter foreldrene også.
Må dra i gang aktivitet på klubbnivå. Viktig å få ungene til å forstå alt de kan gjøre på ett par ski.
Håper å dra nytte av Ungdoms OL!
Må få i gang igjen kveldstreninger i Hafjell. Får inn en trener til som er student på Høyskolen.
Tilby klubbene å stille opp med nedslagshengeren.
Skal arrangere NC renn innad i regionen hvert år, fordi dette skaper i alle fall litt aktivitet.
Skorter ikke på økonomien, men på engasjementet. Fokus på Lillehammer.
NSF bidra med: Gjøre telemark kjent i media. Oppmerksomhet kan gi aktivitet på grasrota.
Ungdoms OL.
Samarbeider med Sogn, men utfordring når man ikke har annet enn landslagsutøvere i regionen.
Hedmark v/Dorthe
Ressursgruppe, kartlegge hvem som er telemarkskjørere i regionen.
Fant noen. Ønsker folk med ulik erfaring/bakgrunn –kjører selv, har unger som kjører etc.
Satt opp kurs første helga i vinterferien, barnekurs. Skileik, glede, mestring på telemarkski!
Voksenkurs samme helga, men mangler instruktør. Tenker å dreie mot fjelltelemark, topptur
etc.
Landslagsutøvere som Ådne, Mathilde og Guro aktuelle til å bidra!
Er veldig interessert i utstyrspakker!!
Telemark v/Tarjei Gjeldstad og Arnstein Sunde
Klubbene har vært aktive i forhold til å skaffe utstyr og sponsorer.
Ikke søkt om mye fellesmidler til kretsen, men dette kan absolutt være aktuelt framover.
Klubben bruker midler på å opprettholde skiparken, billig utleieordning – veldig viktig for
rekrutteringen. 250kr per ski/skopar pr. sesong. Trenger stadig nye ski etc. til dette, så er stort sett her
pengene har gått, pluss dekke noe lisens.
Har fått litt midler til å lage permanent reipelykkje, samt en startgate.
Rekruttering:
Har jevnt tilsig, 25 på barmarsksamlinga på mandag, pluss de som kommer når
fotballsesongen er over!
Skal ha felles skisamling siste helga i november.
For Morgedal sin del er utfordringen at de ikke har noen skibakke, mens langrennsgruppa er veldig
aktiv og soper med seg det som er av unger.
4H skal ha blåtur på skisamling på gaustablikk, der vi skal bidra.
Grunnen til at NC ble lagt til Vrådal var for å kunne rekruttere litt herfra. Kjøre noen arrangement før/
etter NC hvor man inviterer og låner ut utstyr.
Viktig å finne engasjerte personer som kan dra i gang/bidra.
Ekstremt viktig å ha et system i klubben som gjør at klubben fortsetter selv om foreldre slutter!!!
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Styre, ledelse, sportsplan etc.
Ønsker fra NSF:
Ønsker noen enklere pakker spredd ut i regioner som kan brukes på skidager etc., kan bli
tungvint med hengeren.
Trenerutdanning – mye teori og veldig omfattende.
Hengeren rundt NC i Vrådal
Skipakker er litt dårlig, deler spruter.
Ønsker oppdatering av idrettsbutikken, bedre utstyr etc.
Har begynt å kjøpe twintipski i stedet, dette synes ungene er veldig stas, og det blir også kjekkere å
leke i parken etc. Ønsker å fase ut skiene som er der, og heller bytte de ut med twintipski.
Viktig også mtp. gennerell skiferdighet.
Fornøyd med samarbeidet rundt Raulandarrangementet. Ønsker å fortsette med det.
Har ikke så mye penger, bruker de også! Ønsker å få utstyrspakker!!
Haagen: utfordring når plassene med størst befolkning er de plassene med minst snø eks. Grenland,
Sandefjort etc..
Ønskelig å få mer aktivitet på kveldstid i de lokale skibakkene, ved å redusere utgiftene til lik
0. Slik at når en får aktivitet her, kan man også reise på besøk til de mer etablerte klubbene
rundt!
Møtet slutt kl. 20.00
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Lørdag 17.10
Birger ønsker velkommen og orienterer om dagen.
Denne økta fortsetter vi møtet angående bredde og rekruttering fra i går, i tillegg til at vi skal dele ut
ildsjelprisen.
Fortsettelse av presentasjon fra krets angående bredde/rekruttering
Møre og Romsdal v/Nils Magne Dahle:
Bruker alle pengene vi får.
De som er aktive er ei lite gruppe i Åndalsnes og ei lita gruppe i Eidsvågen. Lite treningsaktivitet i
klubbene på ski, stort sett skikretsen som tar dette. 15 dager på Bjorli pluss noen kveldstreninger i
Molde. Kjøpt noen få porter.
Får og midler fra skikretsen. Kommer godt ut i forhold til andre og antall aktive.
Skaffer ellers midler gjennom max bingo, skarvenrittet, kaffesalg på åndalsnesløpet etc. Brukes til å
betale startavgift til de aktive, samt at sesongkort blir sponset av oss.
Rekruttering: Skal lage egen henger. Pga. vanskelig med NSF-hengeren.
Trenger utstyr til denne hengeren. Tenker å kjøre denne rundt, og la den være på samme plass en
stund, slik at folk får prøvd utstyret litt mer enn bare et par turer i bakken.
De fleste som driver med alpint driver på Bjorli. Må vise at telemark er tilnærmet like profesjonelt
opplegg som alpint.
NSF kan bidra med:
Trenere. Har lite eller ingen trenerressurser lokalt. Trenerkurs kan være aktuelt for å løfte opp
egne.
Tilskudd.
Mye snakk om Hintertux-turen, ønsker at denne blir lagt slik at den sammenfaller bedre med
høstferien i Møre og Romsdal, i alle fall annethvert år (samme gjelder for Magnhild).
Sogn v/Egil Vangsnes:
Midler har gått mye til treninger og samlinger. En satsingsgruppe som har blitt fulgt opp, har vært flere
utøvere med her, men den siste tida har det vært 5-6 utøvere.
Trenerkurs, trener I og Trener II.
Avslutninger, miljøskapende aktivitet, regionscup etc.
Kjøpt utstyr til trening, porter ++.
Har fått med lokale sponsorer så får 5000,- her og 10000,- der.
Går også penger til barmarksutstyr og prepping.
Arrangement har gitt overskudd, noe som har gjort at klubben har kunnet dekke startkontigenter.
Reise til arrangement har også blitt dekket for utøvere.
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Rekruttering: Nov/Des. fastsetter datoer for kursing, gruppevis for foreldre og barn samtidig. 2 helger
med undervisning, og følge de opp på enkeltkvelder i mellom.
Tur, lek og skiglede fokus.
Høgskolen har mange telemarkkjørere, så jobber med tiltak for å få med disse.
Prøver å få til samarbeid med DNT, kom deg ut dagen etc.
Egne turansvarlige i miljøet som tar toppturer og fjellturer, kjører laussnø etc. er ønskelig. Litt vekk i
fra portkjøring for å senke terskelen for nye.
Må fortsette med gode lokale arrangement, regionscup, kjerringi open, etc.
Turlaget har noen skipakker som lånes ut gratis, men trenger flere skipakker, og gjerne også større ski,
som folk kan låne. Har hatt noen, som har gitt gode resultater, men som nå trenger oppdatering.
Ski i skolen har vært bra, men trenger mer utstyr.
NSF bidra med:
Telemarknedslaget – har hatt masse aktivitet når de har kommet og hatt et opplegg (Eirik
Rykhus).
Profilering. Har selv bra kontakt med lokalaviser, så må bare utnytte dette.
Samarbeid med Oppland fungert bra, sommersamling på Stryn, Folgefonna etc. Snakker også om å få
til noe med Hagahogget.
Trenger penger.
Åpen diskusjon rundt bredde/rekrutering
Tarjei: Søke om spillemidler til utstyr!
Birger:
Hengeren – kan vi lage flere enn to av denne?
Trenger i så fall at disse blir tatt i bruk og at det er noen som tar ansvar for arrangement rundt
hengerne, slik at disse ikke bare blir stående!
Kan vi samarbeide om et prosjekt på dette, i forhold til å søke om midler til støtte?
Lars Ove: Evaluere henger-aktivitet,
Er ikke sikkert det er hengeren som er det avgjørende, men heller det å ha tilgjengelig utstyr
når noen ønsker å prøve, og i neste omgang at det er mulig å selv skaffe dette utstyret.
Trenger uansett et miljø rundt utstyret for å knytte til seg folk langsiktig.
Folk ønsker å prøve utstyr i butikk og ha mulighet til å bytte det inn. Er nødvendig å sørge for at utstyr
er lettere tilgjengelig i butikk!
Viktig at en er flere sammen, at det blir et fellesskap av folk som synes det er artig å møtes! Må
stimulere de miljøene som er og utvikle disse. Klubbutvikling etc. Men trenger flere slike miljøer som
dette!
Trenger mer flyt i utstyret som allerede har blitt omsatt! Når utstyret ikke lenger er godt nok for de
beste, bør det være mulig for andre å prøve.
Kan jo bestille omtrent alt du vil av utstyr, men spørsmålet er jo hva det skal koste. Er vanskelig å
kjøpe ski uten binding.
Tror det er ganske få miljøer som klarer å binde til seg folk på lenger sikt, etter at hengeren har vært
der. Er kanskje bare 3-4 regioner, så da kan det hende det er hensiktsmessig at hengeren står lenger på
samme plass før den forsvinner videre til neste plass. 1 mnd. i slengen.
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Magnhild: Koble seg opp til arrangement som allerede finnes, kom-deg-ut-dagen, DNB betaler
heiskort etc. Være tilstede med hengeren og tilby telemarkutstyr. SFO-aktivitet.
Boye: Har vært med hengeren flere ganger. Er veldig positivt, og god respons rundt omkring, når man
er ute med denne. Utfordringen er bare – hva skjer helga etterpå når hengeren ikke er der? Trenger at
hengeren knyttes til et lokalt miljø som tar seg av de som prøver utstyr, også i ettertid, ellers har det
ingen verdi.
Jo: Skal ta tak i det med ski. Skiene som er er for dårlige, så mulig vi skal prøve å få til nye ski.
Samarbeid mellom lokale klubber og utøverne på landslag, der landslagsutøvere kan fungere som
trenere for de lokale. Kan da også ha med hengeren.
Nils Magne: Tanken med egen henger er å lettere kunne følge opp de som prøver, slik at en slipper å
bare ha hengeren en helg, og så blir det ikke noe mer. Tror tiden er forbi for den tiden der butikkene
har veldig mye telemarkski inne. Tror det er viktigere at folk får prøvd utstyr i hengeren, så kan de
bestille på nett i ettertid.
Magnhild: Åpne opp for salg av utstyr gjennom Facebook-gruppa!
Tarjei: Heldige i telemark der vi har to butikker som er ok på telemarkutstyr, Glexe i Bø og Interpsort
i Seljord. Men tror at dersom man får brukt hengeren på NC i Vrådal, hvor det er en aktiv skiklubb, og
flere av de som er aktive der er gamle telemarkkjørere, kan det være en god måte å få til samarbeid.
Birger: Mener alt som har kommet fram nå, støtter forslaget om å skaffe til veie flere slike hengere.
Bør prøve å få midler til å skaffe til veie disse. Kan være enklere å søke om 250.000 enn 25.000. Har
ikke noe tro på opplegget om at hengeren skal stå 2mnd. på hver plass før den reiser videre.
Dorthe: Kunne tenke seg en pakke med utstyr som de har tilgjengelige gjennom hele vinteren, i sin
skibakke.
Jo: Det som ligger i idrettsbutikken er ting vi kan ta ut og fordele. 15-20 par med demopakker.
Skal vi ta ut alle pakkene og fordele, eller er det noen som trenger mer enn andre?
Ønsker ikke å administrere oss i hjel. Er bare to stykker i forbundet, og vi ønsker å skape
aktivitet, ikke bare administrativt arbeid. Tror det er viktig å gi kretsledere eierskap til tiltak som
hengeren f.eks.
Trenger hjelp fra regionene med å arrangere breddesamling etc.
Veldig med bra med samlinga i Rauland i vinter, der det jo blir en stor breddesamling, men det er
regionene eller klubbene som arrangerer.
Går an å få til en samling på Juvass nå i slutten av oktober.
Per Olav: God kilde for å få tak i utstyr: bruktmarkedet til osloklubbene. 1 år gamle storslalomski til
800-1500.

__________________________________________________________________________________
Høstmøte ber TK ta prosessen med å starte et prosjekt i forhold til å skaffe til veie flere
nedslagshengere og søke midler til dette!!
Må lage et system for å holde kontakten med de som har prøvd utstyr.
Må kunne fortelle at det for eksempel er trening neste lørdag kl. 10.00.
Går an å purre på sin egen skikrets for å skaffe til veie midler.
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Birger:
Nytt tema: Skigymnas!
Dersom vi i vårt miljø, klarer å få tre telemarkkjørere som er interessert i å begynne på
toppidrettsgymnaset på Geilo, har de sagt ja til å sette i gang et prosjekt med telemark. Men vi må
skaffe utøverne!! Mange alpinister som er gode på ski, men som finner ut i løpet av vgs. at de ikke
ønsker å fortsette med alpint. Det kan da være aktuelt for disse å gå over på telemark, slik at en kan
skape et telemarksmiljø på et toppidrettsgymnas.

Ildsjelprisen:
Mange gode kandidater, noe som gjør det litt gjevt å få den.
Prisen er ikke bare en takk for innsatsen, men vi håper også at det kan være en inspirasjon til å bidra
videre.
Personen som er vinneren er veldig engasjert, har vært med lokalt i klubbarbeidet, trener og primus
motor også i renn, både lokalt og nasjonalt. Har engasjert seg i kretssystemet, og vært rennleder i WC.
Så i år er det Rolf Bryn som får utdelt Bruslettokniven!

Møtet slutt kl. 10.00.
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