Møtereferat
Hva:

Vårmøte NSF telemark

Dato:

30. mai 2015

Hvor:

Hotel 33, Økern OSLO

Tilstede:

Se liste under

Kopi:

TK, ansatte, www.skiforbundet.no/telemark

Referent:

Elin Østerud

Deltagere:

Se liste:

Austevoll	
  
Bartnes	
  
Berge	
  
Bryn	
  
Dahle	
  
Ek	
  Brynilsen	
  
Eriksen	
  
Frodahl	
  	
  
Goberg	
  
Gjelstad	
  	
  
Gjøra	
  	
  
Mork	
  
Skøre	
  	
  
Steen	
  Holst	
  
Tangen	
  
Berge	
  
Østerud	
  

Odd	
  Inge	
  
Martin	
  
Lars	
  Ove	
  
Rolf	
  
Nils	
  Magne	
  
Magnhild	
  
Morten	
  V.	
  
Mikkel	
  	
  
Birger	
  
Tarjei	
  	
  
Martin	
  
Jo	
  
Boye	
  	
  
Jørgen	
  
Per	
  Olav	
  
Kristin	
  
Elin	
  Holmsen	
  

Velkommen v/Birger Goberg
TK-leder Birger Goberg ønsket alle velkommen til årets vårfagmøte.
Presentasjon av deltakere og agenda
Alle deltagere presenterte kort seg selv. Kort gjennomgang av agendaen.
Stemmeberettigete deltagere
TK og kretsrepresentanter. En fra hver krets. 4 totalt fra kretsene tilstede og 6 fra TK som er
stemmeberettiget.

Økonomi v/Birger Goberg
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
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midlene man har til rådighet for å utvikle sporten, og man jobber med å øke inntektene. Det jobbes
generelt godt sentralt i NSF med markedsarbeid.
Resultat 2014

Avdeling
80	
  -‐	
  Telemark	
  adm.
81	
  -‐	
  Landslag
82	
  -‐	
  Rekrutteringslag
83	
  -‐	
  Bredde	
  &	
  utvikling
Totalt

Kostnader
1	
  079
1	
  981
360
1	
  187
4	
  607

Inntekter
2	
  246
855
2
1	
  292
4	
  395

Resultat
1	
  167
-‐1	
  127
-‐358
105
-‐212

Budsjett 2015

Avdeling
80
Administrasjon
81
Landslag
82
Arrangement
83
Bredde-‐kompetanse
Sum	
  Telemark
84 Randonee
Totalt

Kostnader
1	
  424
2	
  211
340
1	
  000
4	
  975
336
5	
  311

Budsjett
Inntekter
922
1	
  379
248
1	
  000
3	
  548
336
3	
  884

Resultat
-‐502
-‐832
-‐93
0
-‐1	
  427
0
-‐1	
  427

Status randonee v/Mikkel Frodahl
Resultater:
- VM
4. plass Gjertrud Hovdenak
15. plass Lars Erik Skjervheim
- Verdenscup total
5. plass Malene Blikken Haukøy
13. plass Lars Erik Skjervheim
- Norgesmesterskap
1. plass Lars Erik Skjervheim
1. plass Gjertrud Hovdenak
- Norgescup
Malene B. Haukøy og Gjertrud Hovdenak
Olav Bakketun Tronvoll
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Randoneelandslaget
- Malene Blikken Haukøy, IL Høyang
- Lars Erik Skjervheim, Voss IL

Rekruttering:
I sportsbransjen øker salget av randonee utstyr 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. NC navnet blir borte, dette for å ufarliggjøre å
konkurrere.
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. Samtidig at våre beste
utøvere kan ha bedre støtte på reiser i regi av NSF.
Planer neste sesong:
Randocup
Rekrutteringssamlinger (topper og bredde)
Bygge sporten og profilene

Internasjonalt arbeid v/Kjell Gunner og Birger
WC blir synligere i media.
Nye øvelsesgrep. Forslag fra Norge om å ta bort klassisk øvelsen. Vil forenkle jobben for arrangørene,
samtidig som det har vært tidkrevende. Hva skal evt. settes inn som ny øvelse?
Hva gjør vi med dommerne? Sikre en jevnere bedømmelse. Gradere de, øke kompetansen.
Nasjonale og internasjonale. F.eks. 4 internasjonale dommere som reiser rundt.	
  Dette vil komme til å
koste en god del penger. Finnes det økonomi for slikt? Ønsker forslag om regelendringer som Kjell
Gunnar tar med videre til FIS.
OL-drømmen lever
Avgjøres snart hvem som får OL i 2022, og evt. hvilke nye øvelser som kommer inn.
Status YOG 2016
Vi har nå fått godkjent fra FIS og IOC å vise telemarksporten på Lillehammer. Har mulighet til å
værer med i åpningsseremonien + showprogrammet +Telemarksskole som vi arrangerer under lekene.
Dette vil foregå i Ballettbakken og det er planer om at Bankgata snølegges slik at aktiviteter kan vises
der. En intensjonsavtale må skrives under i forkant. Vi søker om tilskudd fra FIS Telemark for å få
dekket noe av kostnadene.

Status & planer telemark v/Martin G
Telemarklandslaget WC 2015-2016
Mathilde Olsen Ilebrekke, Nordre Land IL
Trym Nygaard Løken, Bækkelaget SK
Ådne Kristenstuen, Nordre Land IL
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Sivert Hole, Åndalsnes IF
Rekruttlandslag 2015-2016
Thea Smedheim Lunde, Ullensaker SK
Guro Helde Kjølseth , Sportsklubben Rival
Sarah Fiskaa Haugen, Luster Telemark
Øyvind Vagstad, Syril IL
Amund Møgster Haugen, Fjellguten Skilag
Andreas Solstad Alme, Eidsvågen IL
Landslagssjef: Martin Gjøra
Åpne samlinger for juniorer og seniorer:
- NSF telemark vil bygge videre på det som ble gjennomført sist sesong.
- Første samling blir barmarksamling i Skien aktivitetspark 15-16 .august. Se hjemmesiden for
info og påmelding.
- Planlegger to skisamlinger.
Rekruttlandslaget vil delta på deler av WC-laget sine aktiviteter. I tillegg skal de delta på åpne
samlinger med de andre.
NSF telemark var i kategorien Utviklingsidretter i Olympiatoppen. Etter hardt og langsiktig arbeid
med gode resultater har vi blitt oppgardert til nivå 2, dette sammen med store idretter i Olympiske
leker. Dette fører til enda mer støtte fra fagpersoner fra OLT, noe som er viktig i utvikling av sporten.

Regelendringer:
Forslag til endring av reglene:
Nye regler for utregning av FIS-poeng
NSF-TK har nå sendt inn forslag om å fjerne Klassisk fra WC renn neste år.
Norge fremmer forslag om å øke deltakeravgiften fra CHF 100 til CHF 120.
I klassisk og parallell vil juryen utnevne en TD ass som medlem av juryen uten stemmerett. Vårmøte
ser ikke dette behovet, ønsker heller et klarere og strukturert syn fra allerede utnevnt Dommer og TD.
FIS, regelkomiteen ønsker å åpne opp for bruk av enkeltporter i alle renn.
Konklusjon: Dette støtter ikke vårmøtet, skal sporten få mer synlighet så blir dette feil vei å gå.
Parallell:
-Kvalifisering med en omgang. Startrekkefølgen er FIS-poenglisten for sprint.
-En omgang i alle runder.
-Den med best tid i kvalifiseringen velger løype.
Konklusjon: Beholde slik vi har det pr i dag dvs. 2 omg.
-Bare løpere som er kvalifisert for finalen vil få FIS-poeng. Maks 16 stk.
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Bredde-rekruttering
Hvordan få flere på telemarksski? Hva kan gjøres? Hvordan beholde de vi allerede har?
Vi hadde gode diskusjoner og erfaringsutveksling hvor følgende punkter ble nevnt:
- Lavterskeltilbud.
- Hyggelig miljø blant foreldrene – barna fortsetter
- Alt på ett par ski – samlingshelg for alle
- Samarbeid på kryss og tvers av klubber/grupper
- Utstyrspakker for utlån
- «hele året» aktiviteter
- Ildsjel
- Hindre frafall
- Trenerutdanning
- Gøy på ski.
Man ser telemarkskjørere rundt om i bakkene, men hvordan få de inn i klubb?
Bruke Telemarkshengeren mer aktivt. Gå mot skoler. Viktig å gi ut informasjon om hvor / hvem de
kan ta kontakt med for å få nærmere info om telemark etter at de har prøvd utstyret i hengeren.
Klubboversikt. Webside o.l. Her må det oppfølging til.
Husk den, bruk den!! Den kunne ha vært mer ute. Forslag til nye bruksmuligheter. Tenk gjennom,
kom med forslag til høstfagmøte. «Henger-light» versjon?
Regionene utfordres til å finne på noen konkrete forslag til rekruttering. Dette skal de fremføre på
høstmøte i Oktober 2015.
Markedsføre Idrettsbutikken bedre. Barneskipakker, ønskes dette ut i regionene? Lag et prosjekt på
dette.
NTG Toppidrettsgymnaset på Geilo. For 2 år siden avtale med de ang samarbeide. Er dette en god
ide?
Ble en god diskusjon i salen, men mange gode forslag. Fortsetter med dette på høstfagmøte.
Mulighet for å søke om midler til spesifikke tiltak fortløpende. Send søknad hvis ønskelig/behov.

Arrangement v/Jørgen
Rennform. Hva kan vi tilby?
NC bakke/fjell. Felles ansvar om geografisk spredning. Vil variere med mulighetene siden de
arrangeres på forskjellige steder.
Forslag til NC 2015-16:
Oslo - Januar
Akershus - Jan/Feb
Sogn - Februar
Telemark - Mars
Sørlandet? - Mars
Møre og Romsdal - April
Galdhøpiggrennet 2. april Denne datoen er allerede satt.
Hvordan ønskes NM arrangert. Alt på en helg eller dele det opp? Hvor?
Send inn søknad.
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Resultatservice.
Hvordan har det fungert denne sesongen? I parallell fungerte det bra. Vanskelig å få riktig
resultatliste på første forsøk. Noe info mangler. Trenger en liste, hvor all info ligger.
Brikke system til EQ fungerer godt i fjelltelemark.
Rolf setter opp en konkret liste hvor forbedringspunkter til EQ, som sendes til Jo.
Viktig at heading i forbindelse med FIS renn er riktig på resultatlistene
Viktig å få resultatene fortest mulig ut.
Ønskelig å få et kurs i bruken av tidtakerutstyret. Kan dette benyttes også under treninger?
Når det fungerer er det veldig bra.
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.
Fortsetter neste år med å kåre årets telemarkkjører, NC bakke og fjell i samme NC.
God aksept rundt dette forslaget på vårmøte. Har fått mange nyttige innspill som TK tar med seg
videre inn i jobben med terminlisten.

Valg av valgkomite:
Leder i valgkomiteen går automatisk inn i valgkomiteen i NSF. Morten Eriksen er spurt om han kan
være leder i valgkomiteen. Morten ble enstemmig valgt inn.
2 medlemmer til skal velges: Nils Magne Dahle og Tarjei Gjelstad ble enstemmig valgt inn.

Hvordan øke inntekter og ant samarbeidspartnere? V/Per Olav Tangen.
Per viste oversikt over den gjennomsnittlige rennkjører. Hvorfor sponse telemark/randonee? Hva kan
en sponsor få ut av en avtale? Hva ønsker vi av en hovedsponsor?
Arrangører åpner dører til sponsorer.
Fjellguten – Telemark utviklingsfond
Galdhøpiggrennet- Missing Link / Swix
Todalen – Crazy
Tanker om videreutvikling:
Telemarksfamilien blir mindre
Skape et eksotisk renn i sportens hjemland
Mer randonee som turrenn.
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Trenerløypa v/Magnhild.
Magnhild har møter hvor de diskuterer med de andre gruppene for å finne en felles mal. Mangler en
pedagogikk for hvordan gå/kjøre bra på ski. 45 timer teori (en del e-læring) og 45 timer praksis trengs
for å få trener 1 kompetanse.
75 timer teori og 75 timer i praksis før man kan få trener 2?
Martin G. skal også delta for å utvikle trenerløypa 2 som det jobbes med nå utover.

Avslutting v/Birger
Birger Goberg takket for fremmøte og godt engasjementet.
Minner om høstmøte som vil bli arrangert samtidig med arrangør- og anlegg seminaret.
Dato: 16. – 18. oktober 2015
Sted: Clarion Hotell, Gardermoen
Møtet slutt kl. 17.
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