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Møtereferat
Velkommen v/Birger Goberg
TK-leder Birger Goberg ønsket alle velkommen til årets vårfagmøte.
Presentasjon av deltakere og agenda v/Birger Goberg
Alle deltagere presenterte kort seg selv. Kort gjennomgang av agendaen.
Stemmeberettigete deltagere
TK og kretsrepresentanter.
Beretning v/Birger Goberg
Utdrag fra årets beretning. Henviser til at den ligger på www.skiforbundet.no/telemark.
Gikk nærmere inn på noen punkter i beretningen:
Bredde og rekruttering og de samlinger vi gjennomfører der, Telemarknedslaget, junior samlinger,
barnesamling, desember samling, Hintertux samling.
Økonomi: status er at man har god oversikt over økonomien, men må hele tiden jobbe for å øke
inntektene. I 2013 er inntektene på totalt 4 446 075,- som er fra sponsorer, tilskudd NIF, OLT, NSF.
Kostnadene er på 5 149 559,- som er fordelt på administrasjon/TK, landslag, arrangement og
bredde/rekrutering.. Informerte om at NSF telemark har fått 500 000,- i ekstra bevilgning fra Skistyre
som kompensasjon for at man har holdt sine budsjetter i flere år, der noen grener har pådratt seg gjeld
til Skistyre.
Informasjon/kommunikasjon: NSF telemark har hatt 1 personer på hvert WC-renn og 2 personer på
VM for å lage saker direkte til media, dette for å synliggjøre sporten mest mulig. Vil forsøke å gi tips
og råd til andre nasjoner på FIS møte i juni for å overføre kompetanse og erfaringer på dette området.
Ledelse, organisering, styring: Takker for godt engasjement fra alle frivillige og ansatte gjennom
sesongen. Gjennom en sesong er det ting som både funker bra og som ikke funker så bra. Det er
naturlig at det i løpet av en sesong med mye aktivitet og stort engasjement at det oppstår situasjoner
som ikke er bra, det er ikke alt som har fungert og man er ikke alltid like enig. Ved hendelser som
oppstår er det viktig at det takles på en god måte. Det er viktig å unngå å få en ukultur når saker
oppstår der man er uenig. Overfor løpere på alle nivåer er det veldig viktig at ledere, trenere, foreldre
hele tiden støtter opp med positive signaler og oppmuntringer. Man ønsker en kultur der man har en
åpen dialog og får løst saker i fellesskap og på en konstruktiv måte. Der vi forsterker det som er
positivt og jobber sammen mot samme mål. En kultur der seriøsitet, humør og kommunikasjon er
stikkordene.
Status randonee v/Martin Bartnes
Positivt for randonee å være under NSF, utviklingen går rett vei.
Breddeidrett: Økt breddeaktivitet. Breddesamling første helga i desember, Åndalsnes med Ca. 40
deltagere. Det har vært arrangert kveldsrenn med 12 konkurranser på 4 ulike plasser med 5-30
deltagere. Det er etablert flere treningsmiljøer og klubber rundt om i landet med ukentlige treninger.
Konkurranser: 7 konkurranser i Lifesystems cup med 96 starter fordelt på 43 utøvere.
NM individuelt i Surnadal med 21 startende, hvorav 16. herrer senior
Det ble sendt en tropp på 12 utøvere til EM, 2 juniorer og 10 seniorer. Beste plassering 12. plass i
lagkonkurransen, Ola Berger og Ola Hovdenak
Arrangert verdenscup i Tromsø med sprint i sentrum og individuelt i Blåtind.
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Media: Etablert egen hjemmeside på skiforbundet.no/telemark/randonee.
Gjennomførte et strategi møte i november 2012 med fokus på «hvordan få mer omtale». Prøver å gjøre
det på samme måte som telemark har gjort og drar lærdom av dem. Har egen Facebook gruppe. Under
WC i Tromsø ble det testet filming med oktopeter i Tromsø.
Økonomi:
Inntekter:
• Post 3 midler: 200 000,• Sponsorer: 80 000,Utgifter:
• VM: 80 000,• Klubbstøtte: 60 000,• Arrangørstøtte: 40 000,• Media: 40 000,• Breddesamling: 40 000,• Utdanning: 20 000,Sponsorarbeid:
• Mulig hjelp fra NSF sentralt
• Utstyrsleverandører
• Jobber videre med ekstern hjelp
• Sesongen 2013/2014: mål om å øke sponsorinntektene til 400 000,-.

Landslag: For å prøve å ta sporten ett steg videre er det nå tatt ut et landslag for sesongen 2013/2014.
Foreløpig har man ikke økonomi til å ansette trener, men har som mål å få midler til det ila 2013.
Landslaget vil selv ta ansvar for sine samlinger i starten før en eventuell trener er på plass.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malene B. Haukøy, IL Høyang
Gjertrud Hovdenak, Romsdal Randoneeklubb
Ola Berger, Trondheim Randoneeklubb
Olav Tronvoll, Fjellmann IL
Nils Nilsen, Gran IL
Lars Erik Skjervheim, Voss IL
Håkon K. Johannessen, Romsdal Randoneeklubb
Trener: Først må vi få et bedre økonomisk grunnlag.
Antall samlingsdøgn?
Utstyrs ønsker
Støtteapparat

Turrennkonsept:
• Hvilke råd skal vi gi til arrangørene?
• Hvilke regler skal gjelde?
– Søker/sender, spade og søkestang bør det oppfordres til å ha i sekken
– Selskinnsfeller bør ikke være tilatt
• Hvordan øke deltagelsen?
– Gode arrangement med bra løyper
• Lokale treningsløp
– Få til flere treningsløp rundt om i ladet. Spesielt fokus på østlandsområdet
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Internasjonalt arbeid v/Kjell Gunnar Dahle
Status på jobben inn mot FIS. Det er vårmøte i FIS i juni i Dubrovnik, der blant annet terminlisten skal
legges. Hovedmålet for FIS telemark Committee er å få formet telemarksporten til å bli mer attraktiv
og få den inn i OL. Sesongen 2012/2013 ble det for første gang gjennomført nasjonscup og team
parallell. Dette med gode tilbakemeldinger, noe som er ett steg videre i riktig retning for
telemarksporten.
FIS telemark Committee har nå en velfungerende regelkomite som gjør at man slipper å diskutere
regler i selve FIS-møte.
FIS telemark Committee jobber også mot en bedre terminliste, med en lengre sesong med åpning i
november/desember i Hintertux sammen med telemarkfestivalen «Free Heeler». Målet er også å få
lagt terminlisten tidligere, dette for at det skal være mer forutsigbart for løpere, trenere, forbund.
Det må tas tak i dommersituasjonen under WC, for mye varierende dømming og varierende opplæring
på de forskjellig e arrangørstedene. Ønskelig at Norge prøver å ta tak i dette inn mot høstmøte i FIS.
Mediejobb under WC og VM: Det er enighet at man må jobbe hardt for å få større synlighet. NSF
telemark bruker mye ressurser på å få ut stoff i form av video, bilder og tekst til media. Både nasjonal
og internasjonal media får stoff direkte fra NSF telemark. WC Rjukan var eneste arrangør som hadde
tv-sending på NRK1 fredagskveld med ca. 260000 seere. På alle andre renn produserte vi stoff selv
som gikk til NRK, EBU, FIS, norsk skrivende presse, sponsorer, skiforbundet.no. Fått publisert mye
stoff gjennom disse kanalene. Spesielt spennende med EBU, European broadcasting, de hjelper oss
med å spre dette til sine medlemsland i hele Europa. Noe som har gitt god avkastning. Det som er
viktig mot neste sesong er at hver enkelt nasjon gjør en jobb mot og å «pushe» sine respektive tvkanaler som får bilder, minne de på at det kommer bilder osv. Det må også tilrettelegges bedre for
media fra arrangørens side med tanke på mediekontakt, kamerasoner, arbeidssted og bra internett!
Ungdoms OL Lillehammer 2016 v/Morten Nordli
Telemark får ikke plass på det offisielle programmet, men er ønsket som oppvisningsgren, noe som er
forankret i FIS Council, Skistyre i NSF og i organisasjonskomiteen for Ungdoms OL på Lillehammer
2016. NSF telemark må jobbe med å lage ett godt konsept som kan presenteres for
organisasjonskomiteen for Ungdoms OL på Lillehammer 2016. Vi må levere ett ferdig produkt. NSF
må i løpet av våren sende en offisiell søknad til organisasjonskomiteen for Ungdoms OL.

TK tar ansvar for at søknaden fra NSF kommer på plass og at vi jobber videre med å få plass
en organisasjonskomite. Ansvarlig for dette blir Birger og Morten.
Landslaget v/Jo Mork
Ettersom man står opp i ett stort generasjonsskifte har man måtte ta en del grep rundt landslag og
struktur. Dette har ført til færre løpere på landslag med en økt satsing på juniorer og regioner.
Landslaget 2013/2014:
- Thea Smedheim Lunde, Ullensaker Skiklubb
- Mathilde Olsen Ilebrekke, Nordre Land IL
- Amund Morstøl Valde, Isfjorden IL
- Trym Nygaard Løken, Bækkelaget Sportsklubb
Selv om landslaget er lite betyr ikke dette at det skal sendes mindre løpere på WC. Men, det er viktig
at landslaget er øverste trappetrinn i utviklingstrappen. Landslaget satser på ett tett samarbeid med
Olympiatoppen særlig i Oppland. Viktig at dette «nye og unge» laget får arbeidsro og tid til å bygge
seg opp. Jo Mork er landslagssjef, i tillegg får han med seg Troels Tore Larsen som assistenttrener.
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Prosjektet Team Morgendagens Helter blir også videreført med 3 løpere for telemark sin del. Dette er
ett prosjekt styrt sentralt av NSF og som går på tvers av alle seks grener i NSF. Sigrid Rykhus
fortsetter som mentor.
Det blir lagt opp til fire åpne juniorsamlinger gjennom vår, sommer, høst. Sigrid Rykhus blir leder for
dette prosjektet sammen med Lars Ove Berge. Juniorsamlingene vil ved enkelte anledninger være
sammen med landslaget. Enkelte juniorer vil også få tilbud om å delta på utvalgte landslagssamlinger.
I tillegg til dette vil NSF telemark fortsette med å arrangere sine breddesamlinger; barnesamlinger,
Hintertux samling, desember samling. Samtidig må det presiseres at den viktigste jobben legges i
klubb og region.
Eliteutvalget v/Lars Ove Berge
Eliteutvalget 2012/2013:
Børge Søvik
Petter Ekran (økonomi)
Eivind Modalsli
Bjørn Erik Gunnerød
Lars Ove Berge (leder)
Eliteutvalgets mandat:
 Lage uttakskriterier
• Laguttak
• Uttak til representasjon i WC, VM og jr. VM
• Klage- og ankeinstans
Arbeidsform: Leder – sportssjef samarbeider. Mottar endelig innstilling fra sportssjef. Kommenterer
og videresender til øvrige medlemmer. Kort kommentar/uttalelsesfrist. Vedtak. Tilbakemelder til
sportssjef. Klage- og ankeinstans.

Utfordringer sesongen 2012/2013:
 Uttak ihht. uttakskriteriene
• Antall utøvere
• Forventninger
• Tidsfrister
• Reaksjoner
For videre jobb i 2013/2014:
 Hvordan bli bedre, tydeligere og klarere?
• Matematikk og/eller skjønn?
• Klarere roller
Forslag til eliteutvalget 2013/2014:(må godkjennes av TK).
• Bjørn Erik Gunnerød
• Eivind Modalsli
• Petter Ekran (økonomi)
• Børge Søvik
• Lars Ove Berge (leder)
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For sesongen 2013/2014:
• Uttakskriterier utarbeides av Sportssjef i samarbeid med Eliteutvalget
• Godkjennes av TK
• Frist: 1. september 2013, eventuelt når endelig terminliste foreligger

Forslag til saksgang for klager:
Tk

Eliteutvalget

Tk i region/krets

Klubb – krets – region

Løper - foresatte

Bredde – rekrutering
Hvordan sikre bredden i klubbmiljøene samtidig som vi skal frembringe gode utøvere? v/Morten og
Elin
NSF satser mye på bredde og ulike breddeprosjekter for å holde på barn og unge. Uten god
rekruttering blir det heller ingen elite. Man ser at de fleste unge faller fra i 13-19 årsalderen. Det er da
viktig å ha gode alternativer i klubben for å få de til å fortsette. Det er i all hovedsak klubbene som
gjør hovedjobben rundt rekruttering. Samt at også NSF har en del fellelse samlingsplasser. NSF
Telemark arrangerer tre breddesamlinger, samt juniorsatsing. I tillegg er man rundt med
rekrutteringsprosjektet «Telemarknedslaget». I tillegg til fem regioner som har sine tilbud ut mot
klubber.
Diskusjonstema i grupper:
Hvordan kan vi hindre frafallet innen randonee og telemark?
Hvordan beholde miljøet, «familien», og skape en god kultur?
Hvordan kan telemark og randonee være et godt alternativ til de som slutter med andre skiidretter?
-

-

En fordel og en ulempe ved å være en liten idrett. Viktig å spille på de fordeler man har.
En nøkkel med gode samlinger, arrangement og ett godt miljø. Viktig med rammer rundt
arrangement, en god premieutdeling, felles middag/banketter og felles sosialt program og
trivselstiltak på kveldstid både for utøvere og foreldre.
Arrangere lokale små, uhøytidelige kveldsrenn med lav terskel for å bli med. Da får man
synliggjort sporten og rekruttert nye inn i sporten.
På samlinger er det viktig å bo på samme sted, og ha tid til og mingle sammen på kveldstid
uten at det trenger å være fast program.
Rekruttering på klubbnivå. Arrangere artige samlinger for barn etter skolestart på høsten med
varierte barmarks økter. For senere å få de med på ski.
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-

Arrangere flere lokale renn og ha tilgang til utstyr så folk kan teste.
Tenke bredere på tvers av skigrener.
Ufarliggjøre konkurranser og lage kreative og allsidige konkurranser.
Alle må være flinke til å spre info om sporten i sine idrettslag og markedsføre hvilken tilbud
som finnes.
Viktig med gode forbilder, som er sitt ansvar bevist og markedsfører sporten til yngre.
Hintertuxturen er ett eksempel på samling som er bra for «nye» å være med på, blir kjent med
miljøet og sporten på kort tid.
Lagparallell i NM?

Telemarknedslaget v/Morten
En skaphenger fylt med demoutstyr. Driftet av NSF telemark med ett eget team på fire personer.
Samtidig som den kan bookes av klubber som kan bruke den i sine lokale arrangement. Sesongen
2012/2013 har «Telemarknedslaget» vært til stede på 20 forskjellige arrangement. For sesongen
2013/2014 vil man se på muligheter for å lage noen lightversjoner med utstyrs- og infopakker som kan
gis til regioner. «Telemarknedslaget» er en mulighet for klubber og regioner som de må søke på å få
låne.
Årets Nedslag: Morgedal IL. Hadde hengeren i to uker i samarbeid med kommuner og Telemark
Fylke. I løpet av de to ukene var ca.700 personer innom og prøvde telemarksutstyr.
Regionsatsing 2013/2014 v/Morten og Elin
Fortsetter med samme mal som tidligere, økonomisk er det like mye penger i søknadspotten. Regioner
ønsker en kortere frist på søknader og kjappere svar og tildeling. Kommer egen sak på dette til alle
regioner og sak på skiforbundet.no ila våren. Målet til NSF telemark er at dette skal bli mest mulig
selvgående. 24.mai gjennomførte NSF ved Morten Nordli og Elin Østerud ett evaluerings- og
planleggingsmøte med de fem regionene som har aktivitet.
Regler v/Odd Inge Austevoll
Forslag til endringer fra regelkomiteen i FIS:
- Trekker de 10 beste damene på WC,15 beste menn i 1. pulje
- En kan ikke protestere på en dommer sin subjektive avgjørelse
- Dersom det er uenighet om løypa som blir satt, kan juryen finne ny løypesetter eller sette om løypa.
- Juryen kan godkjenne løypa sjølv om den ikkje tilfredsstiller dei tekniske krava i regelverket.
- Høgdeforskjellen på klassisk vert endra fra 300-500 til 250-500
- I klassisk vil juryen kunne godkjenne løyper med enkeltport.
Vårmøte ønsker at denne regelen ikke kommer inn, men at juryen har mulighet til å godkjenne en
løype med enkeltporter jfr. punkt fire. Viktig at Kjell Gunnar Dahle tar med seg det forslaget inn i FISmøte.
- Reipelykkja skal ha en diameter på 8-12 meter.
- Fjerner regelen om at klassikken skal kjøres som to omganger dersom tida er mindre enn 150 sekund.
- Fjerner kravet om at en skal ha minst 150 FIS-poeng for å delta I VM.
- Endrer høgdeforskjellen på sprint fra 100-200 meter til 100-150 meter.
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2200 Parallell Sprint PS
- Endrer høgdeforskjellen fra 100-150 m til 70-120 på parallellrenn.
- Fjerner kravet om at parallell skal inneholde element som kuler mm…
- Kvalifiseringen til parallell bør være med to omganger. Startlista skal være etter FIS-poenga for
Sprint i første omgang. I 2. Omgang starter en i omvendt rekkefølge. Juryen kan godkjenne
kvalifisering med en omgang. Om en ikke kan ha kvalifisering skal FIS-poeng i Sprint legges til
grunn. Vårmøte ønsker at ordlyden endres fra bør til SKAL. Og at det skal være 1 omgang
kvalifisering med de 32 beste herrer og de 16 beste i finalen.
- Juryen avgjør hvor mange som skal gå videre til finaleomgangene.
- Endrer avstanden mellom portene på parallell fra 24-26 m til 22-26 meter.
- Endrer maksimal tidsstraff fra 4 til 3 sekund.
- Endrer poengberegningen for parallell. Dei får poeng etter plassering. Alle som blir slått ut i 8.
delsfinalen får poeng som for 9. plass. Vårmøte ønsker at de som går ut blir plassert etter
kvalifiseringen. Om en ikke får gjennomført kvalifisering så blir det plass siffer.
- Antall tilleggs sekund skal registreres og dokumenteres av portdommersjefen eller en sjef for tillegg
sekund i skøytedelen.
- Alle løpere som er med i kvalifiseringa skal være med på den endelige resultatlista.
Spesielle regler for lagkonkurransen i TPS
- I alle lag må det være minst en dame og en mann
- Dersom det er lag med bare 2 deltakere skal den første dame starte i fyrste heatet.
- De 8 beste nasjonene på nasjonscupen i World Cup-lista er kvalifisert for lagkonkurransen
- Dersom ikke 8 nasjoner kan stille lag er prioriteringen følgende:
1, Nasjoner med 3 deltakere
2, Nasjoner med 2 deltakere basert på World Cup-lista
3. Nasjoner med 2. Lag basert på World Cup-lista
4. Nasjoner med 2. Lag med bare 2 deltaker basert på World Cup-lista
- Den høyeste rangerte nasjonen starter i rød løype.
- Vinner av runden er den nasjonen som vinner to par etter tre runder.
Fartsdress:
Regelkomitéen ønsker å beholde fartsdress i World Cup slik som det er per dags dato. Har laget pluss
og minusfaktorer for dette. Fagmøtet bør si noe om hva Norge mener om dette.
Innsendt forslag til regelendring fra Oppland Skikrets:
- Er kommet inn forslag for å la juniorer og seniorer starte i en felles klasse igjen?
Innstillingen fra vårmøte er at vi fortsetter slik som det var sist sesong, med adskilte junior og
seniorklasser.
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Parallell, kvalifisering v/Rolf Bryn
Er dekket gjennom regelpunkt over.
Terminliste v/Iver Olav Krohn
La frem en arbeidsplan for terminlisten med WC, NM og NC. Ettersom WC ikke blir satt før etter FISmøte i juni, så kommer heller ikke den norske terminlisten offisielt ut før i slutten av juni. NM
bakketelemark blir i Molde, NM fjelltelemark er foreslått av TK til å gå i Alperittet, som har 20års
jubileum i 2014.
Terminliste randonee:
14. og 15. desember, NC-åpning
Øvelser: Sprint lørdag, vertikal søndag
Arrangør: Trondheim randoneeklubb
4. og 5. januar, NC
Øvelser: lørdag individuell, søndag lag
Arrangør: Voss IL
15. mars NC
Øvelse: Individuell
Arrangør: Todal IL.
5. april NC
Øvelse: Individuell
Arrangør: X2, Ørsta, NM
12. og 13.april, WC og NC
Øvelser: Lørdag sprint, søndag individuell
Arrangør: Laksvatn SSL
Jobber i tillegg med å få inn en randoneekonkurranse på Østlandet gjerne ifb med Hafjell skisenter i
februar.
Fjelltelemarkens fremtid? v/Børge Søvik
Deltakerantallet går ned i fjelltelemark. Hva kan gjøres for å snu denne trenden?
Spørsmål til arrangørene:
• Hvorfor arrangerer de renn?
• Hvor mange deltakere bør man ha? Minimum 50.
• Hva blir gjort for å få deltakere?
• Hva tenker de om fremtiden?
• Forslag til forandring?
Hva er trekkplaster?:
• NC/NM? Skremmer i mange tilfeller bort lokale deltagere. Det er heller ikke mange som
satser på å vinne NC, det satses på enkeltrenn. TK bestemmer om det skal fortsette å være NC
eller ikke.
• Selve konkuransen? Må være «tøffe» løyper, gi utfordring til utøverne.
• Det sosiale? Viktig med gode rammer, gode premieutdelinger, og banketter. Det må være mer
enn bare ett skirenn.
• Naturopplevelse?
• Premier? Det må være attraktive premier.
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•

Flere renn på en helg? Gi utøvere mulighet til å kjøre fleire renn når de først tar turen.
En del av et større arrangement? Prøve å skape festivaler, slik som Friflyt High Camp.

Samarbeid mellom bakke, fjell og randonee:
• Gir flere deltakere
• Spennende for publikum
• Dette kan gi mer blest rundt idrettene!?
• Mer atraktivt for arrangørene.
• Gir større synlighet for sporten.
Hvordan få med turløperen?
De beste juniorene og seniorene vil alltid være med, men hvordan få med turløperen. Ufarliggjøre
konkurransene, markedsføre seg i større fora.
Stafett telemark og randonee? En som går opp, en som kjører ned.
Dele opp løypa i seksjoner? En etappe frå toppen, veklsing i reipelykkja osv.
Herre og dame på samme lag?
Fjelltelemarkrenn i nærheten av alpinanlegg, og tilgang på heis? Hjelper på å ha transport opp.
Sprinttelemark, heat kjøring?
Resultatservice:
• Noe som kan forbedres?
• Flere mellomtider som gjør det mer spennende for publikum, forutsetter kanskje flere
speakere?
Er det behov for regelendring?
Bør det istede for vektkrav være innholdskrav?
Kan vi gjøre noe på profilering?
- Synlighet på facebook, mail, Fri Fyt, skiforbundet etc.?
- Hva kan vi lære av racing? Hva er gjort for å få deltagere? Ha meir fjelltelemark på samlinger,
ufarliggjøre det.
Hvordan ser TK/skiforbundet på fjelltelemark?
Ønsker å gjøre noe med situasjonen grunnet at man ser at deltagelsen går ned. Fjelltelemark er en
viktig del av sporten vår og det er viktig å se på dette fremover.
Resultatservice v/Sondre Goberg
Serviceteamet 2012/2013 besto av Sondre Goberg, Jan Tore Gresaker, Andreas Eide, Tor Ødegård og
Erlend Groven. Vært rundt på alle NC i bakketelemark. En person fra Quick Timing har også vært
med på alle renn for å kvalitetssikre det nye systemet. Ettersom det vare ett helt nytt system har denne
sesongen blitt en slags testsesong. NC avslutningen på Filefjell ble det arrangementet som gikk best
med tanke på det nye systemet.
For sesongen 2013/2014 blir serviceteamet følgende: Sondre Goberg, Jan Tore Gresaker, Andreas
Eide og Erlend Groven. Samt at Quick Timing fortsetter med oppfølgingen.
Det er ønskelig at serviceteamet også bidrar på WC rundene i Norge, derav bør TK se på muligheter
for å finne ett par stykker til som kan bidra inn i serviceteamet.
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Møtereferat
Utnevnelse av valgkomite v/Birger Goberg
I NSF sin lov står det at man skal velge valgkomité på vårmøte ett år før skitinget. I valgkomiteen skal
det sitte personer som er representanter i krets. Dette har ikke alltid blitt håndhevet på bakgrunn av at
det er vanskelig å innfri det kravet for en liten gren. Det ligger også an til en endring i loven, som gjør
det enklere å velge medlemmer.
TK har forespurt Rolf Bryn om å være leder i valgkomiteen for telemark. Han er kretsrepresentant fra
Akershus. De stemmeberettigete på vårmøte sier seg enig med innstillingen til TK.
Ytterligere to medlemmer: Morten Eriksen fra Oslo Skikrets og Odd Inge Austevoll fra Hordaland
Skikrets.

Det var en grundig diskusjon og drøfting rundt temaet og at en så fordeler og ulemper både i
nåværende ordning og i det fremlagte forslag. Konklusjonen ble enstemmig at Rolf Bryn blir
leder i valgkomiteen til NSF telemark, og derav også går inn i den sentrale valgkomiteen. Han
får med seg Morten Eriksen og Odd Inge Austevoll som medlemmer i valgkomiteen.
Avsluttende v/Birger Goberg
Takker for fremmøte og engasjementet.
Eventuelt
Ingen saker kommet inn til eventuelt.
Møtet slutt kl.17.30.
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