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Side 1 

 

Hva: Høstfagmøte NSF telemark 

Dato: 19. september 2014 

Hvor: Quality Hotell 33, Økern, Oslo 

Tilstede: Se liste under 

Kopi: TK, ansatte, www.skiforbundet.no/telemark  

Referent:  

Deltagere:  

 

Jo Mork 

Per Olav Tangen 

Birger Goberg 

Boye Skøre 

Elin Holmsen Østerud 

Magnhild Ek Brynilsen 

Roar Werner Vangsnes 

Martin Bartnes 

Egil J. Vangsnes 

Rune Lied 

Lars Ove Wangensteen Berge 

Tarjei Gjelstad 

Tor Andre Skjelbakken 

Rolf Bryn 

Paal Kristenstuen 

Line  Kristenstuen 

            

 

Velkommen v/Birger Goberg 

Innledning  
Takker for fremmøte og godt engasjement.  

Valg av ordstyrer, Birger Goberg.  

Valg av referent Martin Bartnes og Magnhild Ek Brynilsen.  

Stemmeberettigede deltagere (TK og krets)  

Kort gjennomgang av dagens agenda 

 

Presentasjon av deltakere 

Presentasjon av TK 

Presentasjon de ulike oppgavene medlemmene i TK har. Informerte om at Martin Bartnes er permitert 

fra TK ettersom han er ansatt i prosjektstilling frem til nyttår.   

 

 

Gjennomgang av handlingsplan 2014-2016 

Breddeidrett v/Elin 

Regionene jobber med planene for kommende sesong. Vanskelig å legge planene for sesongen før 

terminlisten for sesongen er offentliggjort.  

Er søkeprosessen fornuftig? 

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

Blir pengene brukt riktig?  

Regionmidlene – har de ført til økt aktivitet? For å få mest ut av midlene er det viktig å knytte aktivitet 

opp mot resurspersoner, men det er ofte mer en penger som skal til for å opprettholder og 

forhåpentligvis øker aktiviteten.  

TK skal ta en gjennomgang av pengebruken på neste TK-møte.  

Regionmidlene er med til å stimulere aktivitet lokalt som genererer midler til mer lokal aktivitet. 

Klubb og regionene må se på hva hvordan telemark og randonee kan dra lasset sammen for å øke 

aktiviteten. Det er randonee som i det vesentlige har stått for veksten i idrettsregistreringen de siste 

årene og har størst utviklingsmuligheter.  

Stor forskjell mellom klubber og regioner hva som er fokus område, noen har topp løpere, mens andre 

har fokus på å etablere nye miljøer.  

Viktig å ha fokus på idrettsregistreringen, mål for kommende to årsperiode er å øke antall registrerte 

til 3000.  

Viktig for rekrutering at en har de riktige personene for å lage og ta vare på gode telemarkmiljø. I den 

gruppa finner vi også de som kan være med å arrangere gode arrangement.  

Rekrutering kommer gjerne fra utdanningsmiljøer som, videregående skoler og høyskoler.  

Viktig å være tydelig på hvilken gruppe en ønsker å rekruttere.   

  

Toppidrett v/Jo og Lars Ove 

Status landslag og planer fremover 

Martin og Jo jobber i lag for å dele kompetanse mellom telemark og randonee. Med tanke på landslag.  

Tanke om å koble disse to langa mer i lag. For å få ei felles plattform. 

Juniorutøverne er med på å pushe de eldste løperne. 

I høst skal laget være samlet i Hintertux i fem uker, laget har fått leid et hus der i fire uker. Med og 

uten trener, dette for å styrke samholdet i laget.   

Det blir samlinger for juniorer i forbindelse med NC oppstart.  

Utøvere utenfor laget som ønsker å satse mot VM og junior VM, blir invitert til en felles test på 

Lillehammer.  

 

Uttakskriterier telemark for WC/VM/Jr. VM sesongen 2014/2015 

o 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. 

o Samtidig blir det lagt vekt på utviklingen av fysiske egenskaper, holdninger og 

lagmoral. Her vil alle tester, og utviklingen mellom disse, bli vurdert. 

Fysiske testene blir viktig, for å sikre at den utøveren som blir tatt ut til renn og lag har et godt 

grunnlag for å drive denne sporten på et høyt nivå. 

Med fysiske utfordringer blir det viktig å se at utøveren jobber med dette og kommer seg 

videre før den vil bli tatt med i betraktningen igjen.  

Vinner en løper junior VM, så er den direkte tatt ut til å være med på WC i Sveits.  

WC kalenderen er tett i en periode, løperne er lenge på farten og det må derfor avklares så 

tidlig så mulig at den som blir tatt ut kan være med i hele perioden.  

På Rjukan vil noen kunne stille på nasjonalkvote. Det blir der et WC lag og en nasjonalkvote.  

 

Kommentar fra høstmøtet: 

Viktig for løperne at de vet hvorfor de er med på et lag og hvorfor de ikke er med på laget. 

Dette bør kommuniseres på en god måte til løperne.  

 

 

Uttak av utøvere er basert på følgende kriterier: 

o Runde 1, Hintertux. Landslaget er prioritert ved første runde, mulighet for ytliggere 4 

utøvere å kjøre seg inn.  
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Side 3 

o Resultater i alle Norgescup-, NM- og Worldcuprenn.  

o Resultater i tester og konkurranser knyttet til alle samlinger i NSF regi. 

o Utøvere som har som mål å representere i WC, VM og jr.VM må delta på alle renn, 

samlinger og tester, om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder for uttak av nytt 

landslag 2015. 

o Trenernes vurdering av løperes utvikling gjennom høst/ treningssesongen. 

o Det kan bli foretatt forhandsuttak på inntil 4 løpere i god tid i forkant av alle ordinære 

uttak. 

o Vurderingen gjøres av Eliteutvalget etter innstilling fra landslagsledelsen 

 

Oversikt WC runder og VM: 

 
 

Offentliggjøring: 

o De som blir tatt ut kontaktes av landslagssjef. 

o Laguttaket legges ut på www.skiforbundet.no oppgitte datoer. 

o En representant fra Eliteutvalget vil være tilstede på samtlige tellende renn. Samtlige 

medlemmer vil være representert i løpet av sesongen. 

o Det forventes at alle uttatte løpere stiller i alle renn nevnt ovenfor i kriteriene. 

 

Uttaket foretas av Eliteutvalget som består av følgende medlemmer: 

 
Øvrig: 

o Det antas at antall utøvere som blir tatt ut til å representere i World Cup og VM ligger 

på 4 - 7. 

o Utøvere som tas ut på nasjonal kvote dekker kostnadene selv.  

o Utøvere som tas ut til å kjøre junior-VM dekker deler av kostnadene selv. 

o Klage på uttak kan gjøres dersom klager mener at det er gjort uttak i strid med 

uttakskriteriene beskrevet ovenfor.  

o Klage kan kun gjøres skriftlig, ihht. saksgang beskrevet under, og skal stilles til leder 

for eliteutvalget Lars Ove Berge. 
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Side 4 

 

Eliteutvalgets arbeidsform: 

o Eliteutvalgets leder og Sportssjef samarbeider om uttak av landslag og 

representasjonslag. 

o Leder kommenterer og videresender til øvrige medlemmer i utvalget. 

o Kort kommentar/uttalelsesfrist fra øvrige medlemmer. 

o Drøfting. 

o Vedtak. 

o Sportssjef formidler vedtak til utøvere og offentliggjør uttaket senest dagen etter. 

o Klageinstans (Eventuell anke stilles til TK). 

 

Saksgang ved klage: 

o Helst utøver , evt. foresatte (når løper er under 18 år), gjerne i samråd med trener 

retter klagen til Eliteutvalg v/ Leder.  

o 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.  

o Ønsker noen av partene å påklage beslutningen kan det gjøres direkte til TK ved leder. 

Ved anke skal TK sikre at det ikke har blitt gjort en grov saksbehandlingsfeil, ved 

anke skal TK vurdere om det har blitt gjort et uttak med feil bakgrunn.   

 

Uttakskriterier randonee WC og VM sesongen 2014/2015 

o Uttaksrenn sesongen 2014/2015 

 30. november, Åndalsnes – sprint 

 13. desember, Sogndal – individuelt 

 14. desember, Sogndal – vertikal 

 10. januar, Frankrike – individuelt 

 11. januar, Frankrike – sprint 

 24. januar, Andorra – individuelt 

 25. januar, Andorra – sprint 

 6.-12. februar, VM Verbier Frankrike 

o Landslaget har et opplegg frem til og med WC i Andorra og endelig VM tropp blir tatt 

ut etter WC i Andorra. NSF randonee prioriterer satsing frem mot VM og de 

økonomiske ressursene vi har blir brukt på WC’ene før VM og VM. 

 

 

Arrangement v/Jo, Martin, Rolf og Quick Timing 

 

Terminliste NC telemark  

Mål: Kåre den ultimate telemarkskjøreren 

o 13.-14. desember Hafjell? 2 x parallell 

o 10.-11. januar Vardåsen, sprint og parallell 

o 6.-8. februar NM Oslo (Tryvann), sprint, parallell og klassisk 

o 28.-29.mars Åndalsnes, sprint Skorgedal og fjelltelemark Vengedal 

o 11.april Galdhøpiggrennet 

o 17.-18.april Sogn, sprint fredagskveld og fjelltelemark lørdag.  

o        Kjeringi Open (telemarksdel) 

Antall renn: 12 (hvorav 3 er fjelltelemarkrenn) 

 

Terminliste NC randonee 

o 13.-14.desember, Sogndal, individuelt og vertikal 

o 17.januar, sted? Individuell 
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Side 5 

o 14.februar, Todalen, individuell 

o 7.mars, Gaustablikk, individuell 

o 28.mars, Randoeneren Oppdal, individuelt 

o 11.april, Galdhøpiggrennet, NM individuelt 

o 2.mai, Skittenstind rando, NC avslutning, individuelt 

Antall renn: 8 

 

NM fjelltelemark 

o 21. Februar NM Alperittet, Stranda 

 

Serviceteam 2014-2015 

o TK vil vurdere en omorganisering av serviceteamet hvor EQtiming får et større ansvar 

for dataopplegget. 
 

Presentasjon av Kjeringi Open i Leikanger 

o Oppstart i 1993 og hvordan det har utviklet seg etter det. En viktig suksess faktor er 

dugnadsånden. Konkurransen er et bra treningsmål igjennom hele året for deltagerne. 

Dette arrangementet har blitt en folkefest for hele lokalsamfunnet.  

 

Quick Timing – nå EQ Timing 

o Hvem er EQ Timing 

 Norges ledende tidtakingsselskap 

 Eies 50% av Quick Systems AS 

 Eies 50% av EMIT AS  

 Levere tidtakingstjenester til hundrevis av arrangementer over hele Norden 

o Telemark 

 Prosjektet påbegynt 2012 

 Målsettingen var å utvikle en skreddersydd løsning som alle telemark klubber 

skal benytte 

 Prosjektet har vært større og mer utfordrende enn forutsett 

 Prøvingen og feiling under utviklingen har gitt mye kunnskap slik at løsninger 

som snart lanseres er meget robust. 

o Løsningen 

 Maler og veiviser 

 Rapporter 

 Smarttelefoner for portdømming 

 Speaker og live løsning 

 Skreddersydd løsning for gjennomføring av parallell 

o Rapporter 
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Side 7 

 
o Status 

 Kjernesoftwarer godt testet gjennom hundrevis av arrangement 

 Spesialisering for telemark er ferdig utviklet og skal gjennom omfattende 

testing frem mot sesongstart. 

 Noe arbeid gjenstår på speakerløsningen 

o Fremdrift 

 Ferdigstille speaker og live løsning 

 Akseptansetets i samarbeid med NSF telemark 

 Opplæring av operatører 

o Veien videre 

 Videreutvikling i nært samarbeid med brukere og arrangører 

 «Finne opp» løsningen som gjør telemark enda mer publikumvinnelig.  

 Utvikle for internasjonale renn 

 Bidra telemark kan nå målet om å bli en OL-gren i fremtiden 

 

Hvordan bør ei resultatliste se ut? 

Tiden som vises viser tiden inkludert tillegg for omgangene og i totaltiden.  

En del data skal stå på resultatlisten i forhold til reglementet.  

Hva bør vises for speaker? 

Tiden inkludert tillegg og eventuelle mellomtider. Det er viktig å vise hvordan en utøver plassere seg 

når hun/han kommer i mål, om utøveren kommer inn på 1. eller eventuelt 4. plass. 

 

Parallell 

o Hvordan gjør vi det i 2015? 

o Noen forslag ble diskutert på vårmøte 

o Noen forslag ble vi enige om å prøve ut 

 Ett run i prolog (Det har vi for så vidt hatt før) 

 Ett run i innledende runder (til og med kvartfinaler). Da er som regel 

forskjellen størst uansett. 

 Færre dommere/større soner. 

 Ellers: Akkurat som før… 
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Side 8 

To hovedutfordringer med parallell: 

 

 
 

Viktig å redusere antallet X’er i konkurransen.  

 

Kompetanseutvikling v/Magnhild 

Status Trenerløypa 

o Trener 1 heilt ferdig. 

o Ser på forskjellige muligheiter for korleis kursmateriellet skal sjå ut. 

o Jobbar nå i lag med dei andre greinene i NSF med oppstart trener 2. 

o Skitinget bevilga meir pengar til arbeidet med trenerløypa, dette får også 

konsekvensar for oss. 

o Ynskjer eit godt system for registrering av kompetanse på våre trenere.  

 

Trener 1 og TD-kurs 

o Registrering av gjennomførte kurs, blir viktig for oss. 

o Planlegger ei felles kurshelg på Folgefonna i juni.  

o HUKS: trener 1 er delt opp i moduler, desse kan gjennomførast enkeltvis.  

 

Telemarkkomiteens handlingsplan 
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Side 9 

 
 

Økonomi v/Birger

 
 

Internasjonalt arbeid v/Birger 

• Sørge for at vår FIS-delegat og eventuelt andre etter behov møter på alle FIS møter 

Arbeide med internasjonale spørsmål som: 

• Få et tilleggsregistreringssystem som brukes internasjonalt 

• Bidra til å heve kvaliteten på internasjonale renn 

• Få FIS telemark ”på banen” – pådriver i det internasjonale arbeid 

• Jobbe for at telemark skal bli gren under ungdoms OL 2016 på Lillehammer 

• Jobbe for at telemark skal bli OL-gren i 2022 

• Bidra til at telemarksporten utvikles internasjonalt 

• Påvirke arbeidet med internasjonal terminliste i FIS gjennom vår FIS representant 

• Få en endelig versjon klar tidlig 
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Side 10 

  

Randonee:  

• Mål om at Norge har en person med på ISMF (International Ski Mountaineering Federation) 

sine møter. Hovedsakelig vårmøte.  

 

Kommentarer fra høstmøtet: 

Det stilles spørsmål fra deltagerne på møtet om hvorfor ikke Norges FIS representant i telemark stiller 

på verken vår- eller høstfagmøte. Det er her han har mulighet til å treffe grasrota i Norge og mulighet 

til å informere om FIS arbeidet og i tillegg fange opp hva som bør bringes inn for FIS fra Norge. 

Telemark ønsker en engasjert FIS representant som har god kontakt med alle miljøer innen sporten. 

 

Ungdoms OL 2016 er en viktig milepel for telemark. Det jobbers godt opp mot ungdoms OL 

organsinene på Lillehammer.    

 

Informasjon/kommunikasjon v/Birger 

Info til alle klubbkontakter om: 

- Nyhetsoppdateringer via hjemmesiden, kurs, arrangementer, samarbeidspartnere, skipakker etc. 

  

Tilstedeværelse og synlighet: 

- Minst en representant fra TK til stede på alle NC/WC renn arrangert i Norge 

- Nyhetsinformasjon per e-post fra TK til klubbkontakter 

- Tilstedeværelse på diverse fellesmøter i NSF 

- Rapportering til skistyret 

God info til arrangører på arrangørseminar og oppfølging videre 

Sende pressemeldinger før og etter renn både WC og NC 

Sende pressemeldinger om samarbeidspartnere og arrangement 

Bli mer synlig på skisteder og arrangørsteder ved bruk av Telemarknedslaget 

Ha de beste web sidene for telemark i Norge 

Ha de beste web sidene for randonee i Norge  

 

 

Ledelse, organisering, styring v/Birger 

- Være en godt organisert komité 

- Være en god og forutsigbar arbeidsgiver  

- Engasjere frivillige medarbeidere til utviklingsteam, serviceteam og kursledere.  

- Et hvert prosjekt og en hver aktivitet skal ha klare mandat med mål og rammer 

 

Avsluttende v/Birger 

Øvrige saker 

• Mulig oppnevning av nytt TK medlem 

• Martin Bartnes er engasjert i en prosjektstilling frem til nyttår og er dermed permittert 

frem til nyttår. Det avventes til over nyttår for å velge en erstatter, forutsatt det er god 

nok økonomi til å forlenge engasjementet.  

• TK får tillit til å finne en erstatter hvis det blir aktuelt, forhåndsvits fra randonee 

miljøet.    

  

• Utdeling av ildsjel prisen 2014 

• Paal Kristenstuen 

• Får prisen på grunn av stort engasjement lokalt som leder for Nordre Land telemark i 

mange år. I tillegg har han i flere år vært trofast medlem av serviceteamet til NSF 

telemark og således vært funksjonær på både NC og WC renn i Norge.  
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Side 11 

Randonee bolken 

 

Gikk gjennom følgende områder. 

• Terminliste randonee 

• Randonee regler 

• Løypesetting av randonee løyper 

• Lisenser 

• Sikkerhet ved randonee konkurranser 

• Arrangørveiledere for randonee 

 

 

Møtet slutt kl.17.15  


