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Velkommen v/Birger Goberg
TK-leder Birger Goberg ønsket alle velkommen til årets vårfagmøte.
Presentasjon av deltakere og agenda v/Martin Bartnes
Alle deltagere presenterte kort seg selv. Kort gjennomgang av agendaen.
Stemmeberettigete deltagere
TK og kretsrepresentanter. En fra hver krets. 5 totalt fra krets og 6 fra TK som er stemmeberettiget.
Beretning v/Birger Goberg
Alle møtedeltagere fikk utdelt beretningen. Kort gjennomgang fra Birger. Følgende punkter er med i
beretningen:
 Bredde
 Toppidrett
 Arrangement
 Kompetanseutvikling
 Økonomi
 Internasjonalt arbeid
 Informasjon og kommunikasjon
 Organisasjon
For utfyllende info fra hvert punkt se beretningen i sin helhet. Ligger elektronisk her:
http://issuu.com/print_house/docs/__rsberetning2014
Status randonee v/Martin Bartnes
Tre høydepunkter og milepæler gjennom sesongen 2013-2014:
- 2.plassen til Gjertrud Hovdenak, den første pallplassen i WC for Norge i randonee.
- Fikk for første gang i historien tildelt Kongepokalen. Denne ble utdelt til herrer senior. Lars
Erik Skjervheim tok hjem pokalen.
- Randonee sitt internasjonale forbund, ISMF, ble godkjent inn i IOC, og er derav ett Olympisk
Forbund. ISMF ble godkjent som ett Olympisk forbund våren 2014. Dette er første steg i
målet om å få randonee på OL-programmet.
En meget uheldig hendelse for randoneemiljøet skjedde i påsken 2014, der 4 personer som var meget
sentrale i randoneemiljøet ble tatt av snøskred. En uheldig hendelse som påvirker miljøet. I tillegg til
dette ble en annen sentral person i randoneemiljøet påkjørt og drept i vår.
Beste resultater sesongen 2013-2014:
• Europa mesterskap
• 16. plass Malene B. Haukøy
• 24. plass Lars Erik Skjervheim
• Verdenscup
• 2. plass Gjertrud Hovdenak
• 24. plass Lars Erik Skjervheim
• Norgesmesterskap
• Kongepokal Lars Erik Skjervheim
• 1. plass Gjertrud Hovdenak
• Norgescup
• Malene B. Haukøy
• Ola Hovdenak
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Økonomi:
Økonomi er en utfordring. Inntektene er fra Post 3 og fra sponsorer. Dette går til bredde og utvikling
av sporten, arrangement, og til landslagsdrift. Man ser store potensialer for randonee som sport, men
økonomien gjør at det er utfordrende å få utviklet det man ønsker. Jobber det man kan for å utnytte de
midlene man har til rådighet for å utvikle sporten, og man jobber med å øke inntektene.
Rekruttering:
I sportsbransjen øker salget av randoneeutstyr voldsomt. Dette gjenspeiler ett stort potensiale. Det
vokser også stadig frem nye miljøer og arrangement. Viktig å få flest mulig inn i klubber og få til flest
mulig arrangement og breddesamlinger innenfor NSF.
Utfordringer:
Få utnyttet mulighetene som ligger der med sporten. Målet er å få økt inntektene nok til å kunne ha en
person i en deltidsstilling som kan jobbe kun med utvikling av randoneesporten.
Mange som vil arrangerer renn, men de fleste vil arrangere på slutten av sesongen. Er også ett mål om
å få til ett arrangement i Oslo området, gjerne i Tryvann. Der er potensialet stort, mye folk på
randonee. Jobber med å få på plass en arrangør.
Skiing Norway, konsept v/Joakim Fekene
Info rundt konseptet og hvilke muligheter som finnes med konseptet. Det er ett konsept som utvikles
og eies av NSF. Det er lagt opp til at konseptet skal selges av klubb, krets og forbund (gren). Ved salg
vil 50 % av summen tilfalle selger (klubb, krets, gren), og 50 % går til NSF sentralt (for å drifte
konseptet og utvikle konseptet, samt markedsmateriell). Det er tre salgspakker, gull, sølv og bronse på
henholdsvis 50.000,-, 20.000,- og 10.000,-. 3 års avtaler.
Hvorfor Skiing Norway? Ferdig utviklet konsept, enkel oppfølging og økonomisk forutsigbarhet.
Veien fremover; bekjentgjøring, tilrettelegging B2B, «ufarliggjøre» salg, forankre konseptet i skiNorge.
Se mer om Skiing Norway her:
http://www.skiforbundet.no/nsfskipool/skiingnorway/
Internasjonalt arbeid v/Birger
Status fra FIS-kongressen i Barcelona
I Barcelona var Kjell Gunnar Dahle og Birger Goberg til stede, samt Terje Bakka fra Telemark
Utviklingsfond. Der var det mye strategiarbeid rundt sporten. Arbeidet mot OL, arbeid mot YOG
2016, arrangement osv.
Frem til Kongressen i Barcelona er det fulgt en strategi om å jobbe med telemarksporten mot OL. I
forkant av kongressen ble det brukt tid på å snakke med Sverre Seeberg slik at han fikk med seg info
inn til FIS Council og det ble utviklet markedsmateriell i form av video og brosjyre. Dette endte opp
med en telemarkstand under FIS-kongressen der sporten ble presentert, dette ble veldig bra og det var
mange som besøkte standen og fikk info om sporten. Ut fra dette ble det lovet at telemark skal opp på
FIS Council møte. Mye positivt rundt dette og mange nyttige kontakter ble gjort. Resulterte også i
noen nyhetsoppslag.
Promofilm som ble laget til kongressen:
http://www.youtube.com/watch?v=QY1aVW9DYT8&list=UU-1byFxGExShYzxRl-lPPmw
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Terminlisten for neste ble diskutert og lagt. Bygger mye rundt VM i USA, Steamboat Spring. Blant
annet kommer Canada inn på programmet. Antall renn vil bli ca. det samme som sist sesong, inkludert
VM. En nyvinning vil bli ett WC-renn i skiflygingsbakken i Vikersund i forkant av WC hopp. Dette
vil være ett parallellrenn. Dette er ett interessant konsept som kan ha store muligheter.
Fjellguten Skilag ble gledelig tildelt VM i 2019.
Regelendringer:
- Arrangør i WC kan benytte videodømming på hopp.
- Løypen skal være tydelig markert på hvilken side av porten man skal passere.
- Lov å få ny stav om man trenger det.
- Høyden på hoppkanten maks 1 meter.
- Parallell skal ha en godkjent resultatliste før man starter på finalene.
- Vedtatt at WC arrangør har en minimum premiepengepott. 1.plass 300 CHF, 2.plass 200CHF,
3.plass 100CHF.
- Jobber med å lage ett eget reglement, løsrive seg fra alpint arrangement.

Bredde-rekruttering
Telemarknedslaget og årets nedslag v/Jo
Status sesongen 2013-2014:
• 14 ulike destinasjoner besøkt.
• 4 destinasjoner i regi av klubb/region.
• 10 i regi av NSF personell.
• Har vært mer synlig en noensinne. Samarbeidet demo i større kommersielle anlegg sammen
med Völkl. Dette har vært bra!
Neste sesong:
• Fortsette utviklingen.
• Være på åpningshelger på de store destinasjonene.
• Vil oppsøke destinasjoner der telemark er ikke er så synlig til vanlig. Starter tettere samarbeid
med Rottefella og Völkl.
• Viktig at klubber og kretser er med på utviklingen av Nedslaget og kommer med innspill og
booker den i god tid.
Årets Nedslag: Kvås IL. Får 5 sett barneskipakker til klubben. Kvås IL laget ett meget bra opplegg
rundt helgen de hadde med telemarknedslaget. De hadde mye markedsføring og presse på
arrangementet og de nådde ut til mange nye telemarkkjørere. Samarbeider også meget bra med
skisentret. Dette ble gjort mulig med to ildsjeler i Kvås IL, Frank Otto Røiseland og Jan Rune
Birkeland.
Regionsprosjekt v/Elin
Gjennomgang av innleverte rapporter fra de fem ulike regionene.
Det er viktig at alle regionene rapporterer fra sine tildelte midler. NSF telemark utbetaler en betydelig
sum til regionene hver sesong, og det er viktig at disse midlene blir brukt best mulig og at det gir
resultater i form av økt rekruttering og telemarksaktivitet. Det gjennomføres mange gode tiltak ute i
regionene, men fortsatt kan mye utvikles.
Diskusjoner rundt utvikling av regionsprosjekt.
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Toppidrett v/Jo
I dag, 13.juni deltar telemarklandslaget på Attacking Viking Challenge på Fornebu. Ett arrangement til
inntekt for barnekreftsaken, noe som er meget bra. Samt at dette er ei særdeles god treningsøkt, fem
timer på sykkel i intervall. Mer om arrangementet her: http://attackingvikingchallenge.com/
Laget fortsetter samlingen på Folgefonna i ei uke. Skal også ha ei samling på Juvass i juni samt test på
Olympiatoppen 25.juni. Juli er egentreningsmåned. I august er det fokus på barmark, før det blir mye
ski fra og med slutten av september. Har leid ett eget hus til utøverne i Hintertux i hele oktober.
Mellom 60-65 samlingsdøgn. Hovedmålet er VM i USA.
Telemarklandslaget 2014-2015
Mathilde Olsen Ilebrekke, Nordre Land IL
Thea Smedheim Lunde, Ullensaker SK
Ida Gresaker, Ullensaker IL
Trym Nygaard Løken, Bækkelaget SK
Sondre Kristenstuen, Nordre Land IL
Ådne Kristenstuen, Nordre Land IL
Landslagssjef: Jo Mork
Skitrener: Troels Tore Larsen
Åpne samlinger for juniorer og seniorer
- NSF telemark vil bygge videre på det som ble gjennomført sist sesong.
- Endrer begrepet fra juniorsamlinger til åpen samlinger for de som vil satse på WC/VM og Jr.
VM. Både juniorer og seniorer.
- Første samling blir barmarksamling på Lillehammer 15.-17.august. Se hjemmesiden for info
og påmelding.
- Planlegger to skisamlinger.
Randoneelandslaget
- Malene Blikken Haukøy, IL Høyang
- Hildegunn Gjertrud Hovdenak, Romsdal Randoneeklubb
- Nils Nielsen, Gran IL
- Håkon Klerud Johannessen, NTNUI
- Olav Bakketun Tronvoll, IL Fjellmann
- Lars Erik Skjervheim, Voss IL
Trener: Jobbes med å få på plass.
Arrangement v/Rolf Bryn, Jo Mork og Iver Olav Krohn
Terminliste bakke, fjell og randonee
Samlingsplan med WC. Viser hvor mye en landslagsløper og en WC-løper er bortreist i løpet av en
sesong. Dette gir da utfordringer ift. til NC og NM. Hva gjør vi ift. World Cup? Vanskelig å unngå
kollisjoner.
Arrangement i region? Viktig at hver region prøver å få til ett nasjonalt arrangement.
Nytt format på NC? Ha både bakke og fjell i samme cup? Kåre den ultimate telemarkskjøreren.
God aksept rundt dette forslaget på vårmøte. Har fått mange nyttige innspill som TK tar med seg
videre inn i jobben med terminlisten.
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NC Bakke og fjell, felles Norges Cup
Kårer den ultimate telemarkkjøreren
Forslag:
13-14. desember
NC to renn bakke. Det bør være i Hafjell med tanke på YOG2016, og at det er en sentral plass.
10-11. januar
NC Vardåsen bakke Sprint og Parallell
(evt. 2x parallell)
6-8. februar NM bakke, 3 renn
(Ikke tellende NC)
21. Februar: Alperittet, Stranda, NM
(Ikke tellende NC)
28.-29. Mars: Skarven blir bakketelemark NC
Vengedal fjelltelemark tellende NC
11.april: Galdhøpiggrennet (tellende NC)
17.-18.april
NC avslutning Sogn
Sprint/parallell
Kjeringi Open
18.april:
X2 fjelltelemark (ikke tellende NC)
Totalt med dette forslaget vil det være 9 tellende NC renn. I tillegg kommer NM i bakke og fjell som
ikke teller i NC cupen. Med en slik cup vil man favne om hele sporten, både fjell og bakke. Kan dette
være en mulighet? Vårmøte syntes tanken om en felles cup var god. Arbeidsutvalget fortsetter jobben
med å få satt terminlisten.
Terminliste randonee:
Desember, NC-åpning
Øvelser: Vertikal lørdag, sprint søndag
Arrangør:?
3. og 4.januar, NC
Øvelser: lørdag individuell, søndag sprint
Arrangør:?
Todelen 14.februar, NC
Øvelse: Individuell
Arrangør: Todal IL
Gaustablikk 7. mars, NC
Øvelse: Individuell
Arrangør: Fjellguten Skilag
Randoenern, Oppdal 28. mars, NC
Øvelse: Individuell
Arrangør: Oppdal Klater- fjellsportklubb
Galdhøpiggen 11.april, NM
Øvelser: Individuell
Arrangør: Ullensaker Skiklubb

Side 6

Møtereferat

Skittentind Rando, Tromsø 2.mai, NC
Øvelser: Individuell
Arrangør: Skittentind Rando

Gjennomføring av parallell
Det ble gjennomført ett forarbeidsmøte rundt dette temaet på Ullevål i mai. Der ble det laget en del
forslag som blir tatt opp her på vårmøte. Nyttige diskusjoner og innspill rundt temaet.
To hovedutfordringer med parallell:
Utfordring

Konkretisering

Løsningsforslag

Positivt

Det tar lang tid å
gjennomføre

Med dagens reglement og
fordeling av deltakere i klassene,
blir det en lang dag i bakken.
For noen blir det også lenge å
vente før de kommer i gang med
rennet.

Prolog beholdes med ett run
Det kjøres også kun ett run i
utslagsdelen. Den med best tid
fra prologen velger rød eller
blå løype.

Tid for gjennomføring av
parallell-delen
av
rennet
halveres (nesten)

Kan fort bli brutalt å gjøre feil

Det blir lettere å følge med for
alle

Forskjell på trasé blir utslagsgivende

Det er vanskelig og
kompleks

Negativt

De som ryker ut tidlig får lite kjøring

Den som vinner er videre
Enklere for sekretariat
tidtaking (ikke nødvendig)
Det er mye som skal klaffe for at
et parallell-ren blir vellykket.
Mange funksjonærer må til, noe
som kan være en utfordring for
arrangører.

Gjeninnføre sonedømming
Alle går samme
skøytedelen

trasé

og

Trenger ikke anvisning eller
omveier i skøytedelen
i

Det er mulig å spekulere med slalåm-svinger
Ikke sikkert første løper over mål vinner paret

Alle går for fult inn til mål
Vil ikke belønne de som kjører rent –
vanskelig å hente inn i skøytedelen

Forslag om å gå ned til maks 2 sekunder tillegg. Enighet om det.
Kan man vurdere knappesystem på tillegg? Likt som kajakk bruker. Odd Inge sjekker mer rundt dette.
Konklusjon: teste ut sonedømming, prolog, ett run frem til semifinale (beste i prolog velger løype), to
run i semifinaler og finaler. I tillegg må man kutte ut disk! Og man tester ut et makstillegg på 2
sekunder.
Portdømming
Sonedømming – kort forklart:
 Løypa deles inn i soner med 3 svinger i hver sone.
o En typisk parallell-løype vil ha tre svingsoner i tillegg til hoppet.
 Det er lov å gjøre én stilfeil i hver sone uten konsekvens
o Hoppet er én sone, og både lengde og stil må være godkjent
 Gjør man to eller fler feil i en sone får man flagg
 Får man to flagg eller fler har man tapt duellen.
o Dersom begge får flagg er det den som kom lengst (fikk flagg sist) som vinner.
o Dersom begge får flagg ved feil i samme port vinner den som kom først i mål
Utvikling portdømming:
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Hvordan forenkle portdømming og få bedre kvalitet på dømmingen? Er det mulig å få til en liten gjeng
som er ett portdommerlaug, færre dommere med høyere kvalitet, som drar rundt på NC. Dette vil føre
til økt kvalitet på dømmingen og ikke minst så blir det enklere for arrangører. Trenger mindre
funksjonærer og vil da spare penger. Man må forenkle fra slik det er i dag. Vårmøte sier seg enig i
dette forslaget. Prøve ut dette i årets NC. Om det funker kan man rulle det ut internasjonalt.
Punkter som må opp på høstmøte:
- Det må også sees på portdømming ift de minste aldersklassene.
- Forslag om å gjeninnføre premier for beste hopp og stil i de yngre aldersklassene.
Klassisk som konkurranseform
Bør man kutte ut klassisk som rennform? En klassisk er meget lite publikumsvennlig og det krever
mange portdommere og det er store forskjeller på plasseringer. Bør man heller satse på mer parallell,
som er uttalt satsingsområdet? Mye diskusjon rundt temaet.
Forslag fra vårmøte: Beholde klassisk også neste sesong, men med ny portdømming ordning. Så da
opp saken igjen på neste vårmøte.
Resultatservice
Status: Systemet har langt fra virket optimalt. EQ Timing har blitt informert om dette, og NSF
telemark har hatt møter med de for å belyse alle problemene og for å finne ut hva man kan gjøre for å
forbedre systemet og få det bra.
Fremdrift: Det er planlagt flere møter fremover der NSF telemark kommer til å følge opp at systemet
utbedres. EQ Timing tar dette på alvor og jobber for fullt for å rette opp alle feilene. EQ Timing stiller
neste sesong med en person på hvert NC-renn for å være med å kvalitetssikre systemet til det blir bra
nok.
Valg v/Rolf Bryn
Valgkomiteen har bestått av Rolf Bryn (leder), Odd Inge Austevoll og Morten Eriksen.
Navn

Rolle

Begrunnelse

Birger Goberg

Leder

Birger har fremdeles mye å bidra med og erfaring fra arbeidet som er gjort knyttet til samarbeidet
med Telemark Region og arbeidet med å få telemarksporten til OL

Per Olav Tangen

Nestleder

Per Olav vil ta med seg erfaring og nye tanker fra alpin-miljøet, og ikke minst som arrangør av
Galdhøpiggrennet. Han har et godt nettverk innenfor mange områder av vinteridretten.

Elin Østerud

Styremedlem

Har gjort og vil gjøre en stor innsats for regionssatsningen og rekruttering

Magnhikd Ek
Brynilsen

Styremedlem

Magnhild har gjort mye arbeid med omlegging av struktur og innhold i utdanningsløypen.

Martin Bartnes

Styremedlem

Videreføre arbeidet med Randonee.

Jørgen Steen Holst

Ungdomsrepresentant

Tillit og respekt hos løperne, lang erfaring som utøver på toppnivå.
Er utenfor laget, men vil sørge for å holde kontakten med løperne.
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De stemmeberettigede på vårmøte stemte enstemmig for valgkomiteens innstilling.
Avsluttende v/Birger Goberg
Avtakking:
Takk og gave til Iver Olav Krohn som går ut av TK. Takker for en meget god innsats for
telemarksporten gjennom en årrekke.
Takker for fremmøte og godt engasjementet. TK vil starte opp sin nye periode på NSF sitt seminar i
slutten av august.
Minner om høstmøte som vil bli arrangert samtidig med arrangør- og anlegg seminaret.
Dato: 19.-21. september.
Sted: Quality Hotel 33 på Økern, Oslo.

Eventuelt
Ingen saker kommet inn til eventuelt.

Møtet slutt kl. 17.30
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