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Til                        :             Medlemmer av telemarkskomiteen, FIS-representant- 
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Kopi til  : Skipresident Sverre Seeberg  

       

From/fra  : Morten Nordli 

Date/dato  : 11.05.2009 

Re./sak  : TK Møte nr 5 2008-2010 

 

Referat til møte i telemarkskomiteen 
Arbeidsmøte NSF, Ullevål 11.05.09 kl. 15.00 – 19.00 

Møtenr. 5 2008-2010 
 

Referent: Petter Ekran 
 

 
Sak 27 2008-2010     Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte.  

V/Birger    

Godkjent.                                     

 
Sak 28 2008-2010     Økonomi – gjennomgang v/ Birger 

Gjennomgang av budsjett og ramme. Ramme 2009: 2 356 000,- (Se exelark). Store endringer 
i NSF. Drastiske kutt. Telemark sparer en del på at fellesutgifter kuttes. Ny post på budsjettet 

blir marked. Telemark må nå selv sørge for å selge grenen. Eventuelt over/underforbruk i 
2009 blir overført til 2010 budsjettet. 

 
Lønn trenere: Modalsli 2000,- per døgn, ca. 50 døgn. Nesthornet 6250,- per mnd.  

 

Sak 29 2008-2010      Arbeidsplan – aktivitetsplan. v/Anne 

Verktøy for å lettere huske ting som skal gjøres både for ansatte og TK. Tar for seg hvem som 

skal gjøre hva når rundt samlinger, renn, fagmøter etc. Enklere for TK og se hva som skjer og 

hva som må gjøres til enhver tid. Verktøy for å sysselsette TK representanter mer, gi mer 
konkrete oppgaver. Et hjelpemiddel for å komme et skritt videre. Lage det enkelt og 

brukervennlig. Satse på å få det ut på et felles nettverk. Tas i bruk til kommende sesong fra og 
med august 2009. Anne ser på videreutviklingen av verktøyet. Morten og Petter ser på 

aktuelle oppgaver som kan fordeles ut på TK. Tas opp på neste TK møte i forbindelse med 
vårfagmøte. 

 
Sak 30 2008-2010     Vårfagmøte – planlegging. 
5.-6.juni på Gardemoen.  

Invitere trenere for regionslag     
0800-0900 lørdag, felles gjennomgang NSF. 

Saker til møtet: 
- Gjennomgang/drøfting av årtes sesong v/ Birger Goberg 

Referat 

TK møte 



- Økonomi v/Birger Goberg               

- Endringer av reglement v/Odd Inge Austevoll  
- Gjennomgang av terminliste v/ Iver Olav og Tor 

- Presentasjon av landslagsopplegget v/Eivind Modalsli 
- Gjennomgang av regionssatsing, diskusjonstema, planlegging v/Morten 

- Anlegg v/Morten 
- Handlingsplan neste år v/Birger og Morten 

- Føringer ved premieringer/banketter v/Stine 

- Innspill fra FIS representant 

 
Agenda og tidsplan vil fortløpende bli lagt ut på www.skiforbundet.no  

 
 

Sak 31 2008-2010      Landslag – nytt lag og nye trenere. 
Nye trenere: Øyvind Modalsli, landslagstrener og Erik Nesthornet, landslagskoordinator. 

Damer elite: Katinka Knudsen, Anne Marit Enger og Maren Haugstuen 
Herre elite: Eirik Rykhus og Sebastian Ingebretsen 

Impulslag: Thea Smedheim Lunde, Thomas Sand Nordberg, Jørgen Holst, Eyolf Strømme 

Svendsen og Sondre Kristenstuen. 

En motivert gjeng! 
Børge Søvik og Sigrid Rykhus over til skicross. 

Lengre, men færre samlinger. Samarbeid med Sverige. 
Viktig å opprettholde det gode samarbeide med Olympiatoppen.  

 

 

Sak 32 2008-2010      Regionssatsing v/Morten 
Satse på tre regioner: Oslo/Akerhus, Oppland/Hedemark og Møre/sør-Trøndelag.  

Mål: Skape større aktivitet og engasjement for telemark. Bedre treningsmiljø for de som vil 
satse litt ekstra. Skal ikke gå utover klubbmiljøene. Skape et bedre tilbud i bredden. Dekke 

gapet mellom telenorkarusellen og Norgescupen. Ha egne regionscuper. Bruke dette som et 
pilotprosjekt som kan utvikle seg til å bli flere regioner. Eks: Sogn og Fjordane og Vestlandet. 

Forslag om å støtte hver region med 50 000,- Godkjent. Oppfordrer kretser til å støtte i tilegg 
både økonomisk og administrativt. Må settes føringer til hva pengene skal brukes til, men 

ikke ta motivasjonen av de som skal være ansvarlige for regionene. Sette i gang regionene slik 
at de kan starte med planlegging. Ansvarlige Morten Nordli og Birger Goberg. 

 
Sak 33 2008-2010      Arrangementsgruppe – status. v/ Martin & Iver Olav 

Ble konkludert med at det siste sesong var for mange renn/helger. Jobber mot at det neste år 

skal bli færre, men større arrangement (camper). Bør få fastsatt terminlisten tidligere enn før, 

men vanskelig fordi at FIS ikke fastsetter sine lister før på høsten. Martin, Tor og Iver Olav 
jobber videre med terminlisten. 

 
Sak 34 2008-2010      Eventuelt. 

Endring reglement 

sender innvendinger til Odd Inge. 
- 1620.2 Endring alder junior, 16-20år 

- 1622.2 Ut med regelen om at juniorer kun trenger å møte på 50 % av rennene for å 
telle i cupen. Alle renn blir tellende også for juniorer.  

- 1661.4 Krav til to systemer for tilleggsregistrering endres fra skal til bør. 
- 1630.1.1 Har løpere alltid lisens som kan fremvises? 



- 1602.9 Lege? Hva sier fellesreglementet? 

- 2004.4 Må det være heldekkende med plast over ørene. Diskusjonen kom opp i 
forhold til hva er ”godkjent” hjelm. 

 
 

Markedsarbeid/organisasjon 
Håper å få inn 500 000,- Telemarkslauget, flere få sponsorer som eksempelvis går inn med 50 

000,- hver. Satsing frem mot VM. 

Avsatt penger i budsjettet (75 000,-) som forhåpentligvis vil generere markedsinntekter. 

Ansette en/noen som kan jobbe fullt inn mot marked. Hvem skal dette være? Lage en 
markedsstrategi.  

 
Tidtakersystem 

Innkjøp av et nytt tidtakersystem. Avsatt 50 000,- i budsjettet til det.  
  

Høstfagmøte/arrangørseminar 
Det var positiv stemning for å ha høstfagmøte/kivk-off. Snakke nærmere om det på 

vårfagmøtet. 

 

Reglement ved premiering på NC 
TK bør forfatte klare krav til premiering/bankett etter renn. Stine utarbeider forslag. 

 
 

 
 

Neste TK-møte lørdag 6.juni 2009 1300-1500 parallellt med vårfagmøte. 


