Møtereferat
Hva:

Vårfagmøte NSF Telemark 2012

Dato:
Hvor:

15.juni 2012

Tilstede:

31.stk.

Forfall:
Kopi:

Legges på nettside

Referent:

Petter Ekran

Hamar, Scandic Hotel

Stemmeberettigede vårfagmøte:
TK: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Anne Nome, Mai-Linn Vinger, Jørgen Steen Holst.
Kretsdelegater:
Odd Inge Austevoll - Hordaland
Rolf Bryn - Akershus
Hildegunn Kvernberg Blø - Møre og Romsdal
Tor Ødegård - Oppland
Egil Vangsnes - Sogn og Fjordane
Magnhild Ek Brynildsen - Telemark og Vestfold
Martin W. Bartnes – Sør Trøndelag
Odd Egil Larsen - Troms

1. Velkommen v/Birger
Presentasjon av deltakere:
Bjørn Erik Gunnerød, Jørgen Steen Holst, Bjarte Haukøy, Jon Damman, Odd Inge
Austevoll, Toril Skaflestad, Hildegunn Kvernberg Bø, Kjell Gunnar Dahle, Iver Olav
Krohn, Vidar Larsen, Audun Klundby , Per arne Jackobsen, Nils Ove Bruset, Martin
Bartnes, Odd Inge Larsen, Boye Skøre, Tor Ødegård, Jan Tore Gresaker, Elin Østerud,
Eivind Skille, Ole Petter Johansen, Magnhild Brynhildsen, Sondre Goberg, Rolf Bryn,
Egil Vangsnes, Morten Nordli, Mai-Linn Vinger, Jo Mork, Anne Nome, Birger
Goberg, Petter Ekran
Oppsummering
Statusrapport fra det siste året. Positivt med økning på økonomi gjennom
avtalen med Telemark Fylkeskommune. Tøff administrativ situasjon. God
erfaring med randonee og særlig WC Tromsø. Filmsnutt fra WC Tromsø. Fått
økt dekning i media, gjennom at vi har 1 person på hvert WC arrangement som
produserer materiell til media. Jobbet godt internasjonalt mot FIS gjennom
sesongen.
Beretning
Kort oppsummering fra beretning 2010/2011 og 2011/2012, alle deltagere har
fått utlevert beretningene.
Administrasjon
Status på ansatte:
Jo Mork, Sportssjef/landslagssjef.
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Morten Nordli, bredde/rekruttering.
Petter Ekran ble ansatt 1.mai i 100 % stilling som
sportskonsulent.
De tre deler nå alle oppgaver mellom seg.
Økonomi
TUF: Gjennomgang av TUF-avtalen. En avtale mellom Telemark Fylke og
NSF Telemark på syv år, 2011-2018. Avtalen fører med seg en del forpliktelser.
B.la. Skal øke medieomtale, øke medlemsmassen fra 3000 til 5000, styrke
telemark i FIS og jobbe mot OL i 2022, samt styrking av landslaget. Avtalen
har en ramme på 1 950 000,- per år. Fordelt på de forskjellige
innsatsområdene. God dialog med daglig leder i TUF, Terje Bakka.
Budsjett 2012: gjennomgang av budsjett 2012.
Kostnadsramme: 5 060 014,Inntekter: 3 871 208,Gir ett driftsunderskudd på 1 188 806,Dette tas av oppsparte midler.
Skal gå ut med 585 163,- i overskudd.
Inntekter: TUF-avtalen, andre markedsinntekter, NIF-tilskudd,
Skipoolmidler, post3-midler, OLT-midler, FIS-tilskudd, samt flere mindre
potter fra div. (Color-line, hoppsportens venner etc.)
2. Bredde- rekruttering v/Morten, Mai-Linn og Jo
Telemarknedslaget
Oppsummering fra sesongen og filmsnutt. Telemarknedslaget er ett «roadshow»
som har som mål å spre sporten i regioner. Inneholder demoutstyr og info. Color
Line har støttet prosjektet med 350 000,-. Den sesongen har hengeren vært rundt
på NC, NM og WC-renn i Norge. Ca. 1500 personer har vært innom ila sesongen.
Hengeren står på Stryn hele sommeren, mulighet for lån til samlinger og lignende.
Kjører i gang også neste sesong. Nyheter for 2012/2013: Völklski, mer demoutstyr
for ungdom og voksne, enklere betjening, nytt skistaiv, nytt design på hengeren,
nye produkter fra Missing Link.
Hvordan utnytte hengeren enda bedre?
Enda bedre plan, prøve nye steder i tillegg til å bygge på gode miljøer som allerede
er der. Ha et godt samarbeid med arrangør og NSF, forberede seg godt. Sende ut
pressemelding fra NSF til lokalaviser i forkant for å skape info.
Hvor er det viktigst å være?
Div. skifestivaler (toppturcamper, frikjøringscamper, twintip-camper etc.)
Må være der det er mest mulig folk, store skianlegg (Hemsedal, Trysil, Hafjell,
Gaustadtoppen), i vinterferier osv.
Ha ett opplegg i hver region med hengeren i tilknytting til ett regionsrenn,
lavterskelrenn.
Viktigere å prioritere plasser med mye folk enn å være på NC-renn.
Hvem er det viktigst å møte?
Miljø som kan utnytte hengeren, også etter den har vært der., eks.: Telemark og
Vestfold Fylke. Få flest mulig barn til å prøve utstyr. Må være der det er folk!
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Regionssatsing 12/13
Skape større engasjement og aktivitet for
telemarksporten regionalt.
Mål: renntilbud i hver region, satsingsgruppe/tilbud for de som vil mest, øke
sportens synlighet regionalt.
Økonomisk ramme 2012/2013: 350 000,- til fordeling på regioner.
Det satses nå i 5 regioner: Innlandet, Telemark/Vestfold, Sogn, Møre & Romsdal,
Oslo/Akershus.
Alle regioner må søke om tilskudd, krav for å få tilskudd:
Regionscup
Lag/satsingsgruppe
Trenerutdanning
Organisering/forankring
Aktive overfor media
Aktører og prosjekt: TK, NSF ansatte, kretskontor, regionsansvarlig, regionstrenere.
Viktig at regionene samarbeider med kretskontoret.
TK: hovedansvar for prosjkete
Sportssjef: samarbeid med regionstrenere og jr.samlinger
Konsulent media: Sette i gang prosjekt, søknad, koordinere/evaluere, bistå med
mediaarbeid, koordinere med telemarknedslaget.
Sportskonsulent: bestille klær, utstyr etc.
Region TK: Ansvar for den regionale aktiviteten. Søke midler til prosjektet. Engasjere
trenere. Sette opp regionscup og samarbeide med klubbene.
Kretskontor: Informasjon, terminliste, oppdatere hjemmeside, økonomi.
Regionstrener: Gjennomføre treninger/aktiviter, bidra på arrangement, dokumentere
med film og bilder.
Søknadsfrist: 20.august. Sendes til Morten Nordli og behandles av TK.
3. Resultatservice v/Sondre
Info om WC Geilo 2013
Mars 2013 på Geilo. Arrangør Geilo IL, leder i org.kom.: Sondre Goberg. Blir i
Geiloløypa, mål ved taubanekroa. Alle skal bo i Hafsdalsgrenda. Har fått satt ned
en organisassjonskomitee og knyttet gode dialoger med kommune og fylke.
Resultatservice
Hva er software for telemark: en dataløsning for tilleggsregistrering,
resultatservice.
Status så langt: har endret til en helt ny software, som skal tilpasse telemark.
Quick Timing: de har fått ansvar for utviklingen av systemet. Kort presentasjon av
Quick Timing. De skal utvikle dataløsning i alle disipliner.
Hvor er vi nå:
Gammel resultatservice lagt bort
Gammel mobilløsning lagt bort
Ny android-app for mobiler eller nettbrett
Videreutvikling og tilpassing til telemark
Nyutviklet støtte for parallell
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Man må være på internett for å drifte systemet. Både
sekretariat, målhus, portdommer, speaker og liveresultater. Alle enheter kobles opp mot QT sin server.
Jobber også mot fjelltelemark og randonee.
God kontroll på utvikling av dette systemet. Sondre Goberg er prosjektleder og
jobber tett sammen med QT.
4. Kompetanseutvikling v/Bjørn Erik
Gjennomgang av ny trenerløype. Hele NIF endrer nå sine kursmoduler. Bjørn Erik
Gunnerød er leder i gruppa som jobber med å revidere telemark sine moduler. Blir nå
fire moduler, T1, T2, T3 og T4.
5. Internasjonalt arbeid v/Kjell Gunnar
Film fra Rjukan som oppsummerer gjennomføring av parallellrennet.
Status fra FIS:
Hovedmålet er å få telemark på OL-programmet innen 2022.
Vedtak fra FIS-Council/Telemark Committee i Korea:
1) Innføring av ny øvelse i WC/VM fra kommende sesong: Team Telemark Parallell
Sprint. De 8 beste lagene i WC Nations Cup deltar.
2) Innføring av ny WC-konkurranse: Nations Cup, som kårer en nasjonsvinner basert
på totale WC-poeng.
3) Noen justeringer av regelverket i Telemark Parallell Sprint, bl.a. redusert maksstraff til 4 sek
4) Rules committee – to møter i året.
FIS forslag:
Forbud mot fartsdress i Telemark Sprint Parallell og Team Telemark Sprint Parallell
fra og med sesongen 2013/14.
Bakgrunn:
Under FIS kongressen i Sør-Korea fikk Norges FIS representant, Kjell Gunnar Dale og
TK leder, Birger Goberg, signaler om at mange mener vi må rendyrke elementer i
Telemarksporten som skiller denne fra alpingrenene.
Bl.a at det må satses på parallellen. Videre fikk vi signaler om at denne må kjøres uten
fartsdress. Kjøring uten fartsdress vil øke deltagelse, man øker egenarten i forhold til
de alpine grener og at det markedsmessig også vil bli enklere i forhold til sponsorer.
Dermed er forslag tatt frem for drøfting og vedtak på vårfagmøtet.
Ønskes vedtatt på høstmøtet i FIS for at dette skal kunne gjelde for sesongen
2013/2014.
Man ønsker å jobbe videre med parallell både internasjonalt og som en
nasjonskamp/lagkonkurranse.
Diskusjon:
Jørgen Holst: har innhentet meninger fra løpere, der er de fleste entydig negative til å
forby fartsdress.
Jo Mork: sine synspunkter er at dette er feil ende å begynne med, må heller skape
gode arrangementer og synliggjøre telemark sine elementer bedre for å stake ut
kursen mot OL.
Odd Inge Austevoll: fremhever at det i så tilfellet må lages gode regler, klarer vi det?
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Bjørn Erik Gunnerød: dette vil gi mindre terskel for å delta
på renn.
Morten Nordli: Man må jobbe videre med dette, men kanskje starte med å forby
fartsdress nasjonalt i aldersbestemte klasser. Og evt. å teste det i NC 1 år.
Magnhild Brynhildsen: viktig å ta signalene fra FIS, men en lang vei å gå med
regelverk etc.
Birger Goberg: Intensjonen er å styrke rekrutteringen og skille seg fra alpint. Søke
råd om hva som er smart vei å gå. Skal prøve å ha ett møte med Sverre Seeberg, Stein
Opsahl, Gerhard Heiberg og NSF Telemark/Kjell-Gunnar Dahle.
Videre saksgang:
Vårfagmøtet ønsker IKKE dette uten videre fremmet som et vedtak til FIS fra vårfagmøtet.
Bakgrunnen for dette er at møtet mener vi bedre må kjenne til alle forhold rundt hvilke
elementer som skiller Telemarksporten fra alpingrenene, hva som er alternativet om man
forbyr fartsdress etc.
Møtet besluttet at TK skal utrede videre forhold rundt rekruttering mot OL. Hvilke forhold
som betyr noe her, klær, andre elementer, media etc.
Odd Inge vil uformelt bringe dette temaet inn i førstkommende arbeidsmøte i regelgruppen i
FIS internasjonalt.

6. Landslaget v/Jo
Landslaget 2012-2013:
Sigrid Rykhus, Thea Lunde, Mathilde Ilebrekke, Jørgen Steen Holst, Thomas
Nordberg, Lasse Skøre, Amund Valde. Ett generasjonsskifte på laget.
God giv i laget, med positive holdninger. VM er det store målet i tillegg til WC.
Landslaget har i år ett økt samarbeid med Olympiatoppen og med Audun Svartdal.
70 døgn står oppført på samlingsplanen, 50 av de på ski (ligger på web).
7. Eliteutvalget v/Lars Ove
Eliteutvalget 2011/2012
Birger Goberg (TK-leder)
Jo Mork (Sportssjef/landslagstrener)
Eivind Modalsli
Nils Bjarne Krohn
Bjørn Erik Gunnerød
Lars Ove Berge (leder)
Mandat:
Lage uttakskriterier
Laguttak
Uttak til representasjon i WC, VM og jr. VM
Klage- og ankeinstans
Arbeidsform:
Leder – sportssjef samarbeider
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Mottar endelig innstilling fra sportssjef
Kommenterer og videresender til øvrige medlemmer
Kort kommentar/uttalelsesfrist
Vedtak
Tilbakemelder til sportssjef
Klage- og ankeinstans
Eliteutvalget 2012/2013:
Eivind Modaldsli
Nils Bjarne Krohn
Bjørn Erik Gunnerød
Lars Ove Berge (leder)
2012/2013:
Uttakskriterier utarbeides av Sportssjef i samarbeid med Eliteutvalget
Godkjennes av TK
Frist: 1. september 2012, eventuelt når endelig terminliste foreligger
Hvordan bli bedre, tydeligere og klarere?
Forslag til saksgang for klager:
Løper-foresatt, klubb/krets/region, TK i region/krets, eliteutvalget, TK.

8. Arrangement v/Odd-Inge, Rolf og Iver
Regler
Generelt:
Ønsker at NSF-telemark har som hovedregel at renntekniske regler i Norge følger FIS
sine regler. Om FIS endrer sine regler følger Norge etter.
Dersom Norge ønsker å teste ut regelendringer før de blir sendt til FIS, gjør en unntak
fra regelen. Når det gjeld klasseinndeling, kvalifisering, poenggiving i cup og
gjennomføring av renn kan en i Norge ha egne regelverk.
Klasseinndeling: Går tilbake til den klasseinndelinga vi hadde i fjor. Senior er 21 år og
eldre. Junior er 16-20 år. Men junior kan velge å kjøre i senior vist man har lyst.
Startrekkefølge kan være kvinner junior, herrer junior, kvinner senior og herrer
senior.
Eliteutvalget gjør greie for kvalifiseringskrav for uttak til World-Cup og Junior-VM.
Langrennsdel og hopp. Juniorklassen og seniorklassen har samme langrennsdel og
hopp? Det er juryen i hvert renn som avgjør hoppgrenser og langrennsdel.
Startrekkefølge: Damer junior, herrer junior, damer senior, og herrer senior.
Reiplykkja: Den skal være minst 12 m i diameter på toppen av reiplykkja og 2 m høg.
Det skal være B-nett rundt reiplykkja plassert minst 0,8 m fra toppen og ikke forstyrre
løpere som er i reiplykkja.
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Ski: Det er ingen begrensinger på kva ski ein kan bruke i
telemarkrenn
Parallell
Hvor mange sekunder tillegg skal vi ha på parallell i Norge?
3-5 sek, 4 sek eller 3sek.
Stemming: Vårfagmøte stemmer for 3 sekund tillegg i parallell i Norge.
Regler parallell:
Reglene for passering av enkeltport er det samme som for enkeltporter i slalåm (Om
en misser en port, må en kjøre rundt porten)
Rapportering av tillegg i parallell:
0 = Ingen tillegg
1 = 1 tillegg
2 = 2 tillegg
X = Maks tillegg (Mer enn 2 tillegg eller diskvalifikasjon)
Boksen som viser tillegg skal ha samme farge som løypa. Skilta som viser tillegg skal
være minst 80 cm(h) x 60 cm (b)
Kvalifisering:
Under kvalifisering til parallell skal en bruke reglene for telemark sprint.
Avstanden mellom portene skal vare mellom 24-26 meter og minimum 3 meter
avstand mellom løypene.
Maksimal tilleggs straff i parallell er 4 sekunder. Vårfagmøte endret det til 3sek.
Målområdet skal være minst 15 meter langt og med adskilte baner for rød og blå
løype. Det er ikke lov å krysse bane i denne delen.
Kuldegrenser i parallell: Hvor bør den grensen være i parallell? Følge det som er på
klassisk, -20.5 grader. Jo Mork innhenter forslag til grense fra Olympiatoppen, vist
det er annerledes vil TK ta opp saken.
Storslalåm: Ta bort regelverket i storslalåm? Ja.
Portdømming: Mye forskjellig portdømming internasjonalt. Må få laget en mal på
dette, lage en ny instruksjonsvideo?
TK må få laget en ny video om portdømming.
TK må ta opp og konkludere i tilleggs systemet.
Terminliste v/Iver Olav
Bra med søknader på fjelltelemark og randonee. Lite søknad på bakketelemark.
Dette førte til at vi måtte ut å kontakte arrangører.
Bakketelemark: 4 helger. Bjorli 5.-6.jan, Vardåsen 2.-3.feb., Sogn 23.-24.feb og
Filefjell 13.-14.april.
NM klassisk og sprint i Sogn, NM parallell Vardåsen.
Fjelltelemark: 5 helger. Alperittet 23.feb, Vengedalsrennet 16.mars, Skarvenrittet
17.mars, Loftsrennet 23.mars, Galdhøpiggrennet 6.april, X2 Skifestival 13.april.
Randonee: Ikke klart pga venter på WC.
Trenger vi FIS-renn?
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9. Valg v/Odd Inge
Valgkomité: Odd Inge Austevoll (leder), Boye Skøre,
Harald Kværner.
Innstilling fra valgkomiteen:
Birger Goberg (leder) – Buskerud
Iver Olav Krohn (nestleder) – Møre & Romsdal
Elin Østerud – Akershus (ny)
Magnhild Eek Brynhildsen - Telemark og Vestfold (ny)
Martin Bartnes (randonee) - Sør-Trøndelag
Jørgen Steen Holst (ungd.rep.) - Oslo
Innstillingen ble enstemmig vedtatt!
TK oppretter selv de underutvalg de mener trengs.
10. Avsluttende
Utmerkelser:
TK medlemmer som går ut fikk utdelt gave og heder fra TK-leder Birger
Goberg. Anne Nome og Mai-Linn Vinger, samt Finn Annmark (ikke tilstede).
Mai-Linn Vinger delte ut gave til den beste arrangøren av Telemarknedslaget
sesongen 2011/2012. Den prisen gikk til Syril Telemark, IL Bjørn og Luster
Telemark.
11. MUSIKKQUIZ v/Birger

Randonee hadde noe felles med telemark, men også en egen bolk.
1. Randonee – året som har gått v/Martin
a. 3 åpne samlinger
b. 7 konkurranser i Lifesystems cup
c. En tropp på 12 utøvere til EM
i. Beste plassering 16. plass i sprint, Ove Erik Tronvoll
d. Verdenscup i Tromsø
i. Et veldig bra arrangement som var bra reklame for randonee og Norge.
2. Terminliste norgescup 2012/Martin
a. 15.-16. desember
IL Fjellmann, vertikal/sprint
b. 12.-13. januar Todal il, NM individuelt/lag
c. 2. mars
IL Høyang, individuell
d. 17. mars
Åndalsnes IF, individuell
e. Etter påske muligheter for verdenscup i Tromsø. Er ikke avklart enda.
3. Regelendringer/Martin
• 2100.4
– Strykes fra utstyrslista
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–
•

•

• Enkeltmannspakke
• Kompass
Legges til lista
• Fløyte

2102.1
– Løype for sprint
• 80hm for alle klasser
Nytt punkt under regler
2103.9 Sprint
– 2103.9.1
Ved tekniske punkt skal spissene til stavene være i bakken.
– 2103.9.2
Hvis utøverens ski løsner fra sekken på et gå parti skal han/hun
stoppe opp og feste de til sekken før han/hun fortsetter videre.
– 2103.9.3
Før utøveren forlater kontrollpunktet der fellene tas av skal
fellene var gjemt innenfor drakten.

4. Utvikling av randonee - topp/bredde /Martin
a. Regioner hvor randonee er etablert og har hovedfokus på videre arbeid
i. Troms
ii. Trøndelag
iii. Møre og Romsdal
iv. Hordaland/Sogn og Fjordane
v. Østlandsområdet (lite aktivitet i dag, men viktig å få med)
b. Plan for elite satsing
i. Landslag/satsningsgruppe
– Det tas ikke ut noe landslag før etter uttakingsrennene til VM i
desember og januar.
– Åpne samlinger fra september
– De erfarende utøverne veileder de nye i miljøet
ii. Verdenscup
– Mål om å sende minimum 2 løpere til alle verdenscuper, det vil
si 4 helger i tillegg til VM og eventuelt verdenscup i Tromsø.
Avhengig av å skaffe økonomi først.
iii. Forslag på størrelse på VM-tropp:
– 4 herrer senior
– 3 damer
– 3 juniorer
5. Internasjonalt arbeid i ISMF/ Jon
I ISMF er fokuset på å få videreutviklet verdenscupen slik at den blir attraktiv for
både utøvere og eventuelle sponsorer. Verdenscupen består av 5 helger i tillegg til VM
som også er inkludert. Med en attraktiv verdenscup er målet å gjøre randonee til en
OL green igjen. Første mål er å få tatt opp randonee og ISMF som medlem av IOC.
6. Økonomi/sponsorarbeid /Martin og Jon
a. Dagens økonomi:
i. Post 3 midler 200 000,ii. Sponsorinntekter fra utstyrsleverandører 75 000,b. Mål for kommende sesong:
i. Øke med 300 000,– Hovedsponsor 200 000,– 2 delsponsorer på 50 000,-
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