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Til                            :         Medlemmer av telemarkskomiteen, FIS-representant- 

Trond Gunleiksrud, konsulent Petter Ekran, 

     avd. leder Morten Nordli. 

          

Kopi til  : Skipresident Sverre Seeberg  

       

From/fra  : Morten Nordli 

Date/dato  : 29.06.2009 

Re./sak  : TK Møte nr 6 2008-2010 

 

Referat til møte i telemarkskomiteen 
Arbeidsmøte NSF, Ullevål 29.06.09 kl. 15.00 

Møtenr. 6 2008-2010 
 

Referent: Petter Ekran 
 

Tilstede: Birger Goberg, Anne Nome, Martin Andersen, Stine Fet, Iver Olav Krohn, Morten 
Nordli og Petter Ekran 

 

Sak 35 2008-2010 Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte. (Birger)   

OK! 
 

 
Sak 36 2008-2010 Markedsarbeid. Status økonomi og arbeid med nye sponsorer. Hvem gjør 

hva? (Birger) 

- Overlatt til gren, minimal hjelp fra markedsavdeling ettersom de er kraftig nedskjært.  

- Veldig viktig å få en plan på vårt markedsarbeid.  
- Morten, Birger og Petter hadde møte med Halvor Haukaas angående vår 

markedssituasjon. Halvor kom med gode råd til markedsarbeidet vårt. 

- Målet er å skaffe en hovedsponsor og samle et telemarkslaug på 8-10 bedrifter i 

Telemark Fylke. 

- Det utarbeides nå presentasjoner for de to ulike konseptene 

- Alle prøver å se gjennom sitt nettverk for å se på mulige ”døråpnere”. Tar kontakt med 
sitt nettverk og prøver å få til møter.  

- Trenger en som gir sportslige inputs og en som er god på salg 
- Person som skal presentere må få opplæring/innføring fra markedsavdeling 

- Ta kontakt med Kluge for råd og innspill til markedsarbeidet 
- Budsjett: 75 000,- er avsatt i 2009 budsjettet. 

- Ser for oss en tre deling, 25 000,- i lønn, 25 000,- i kostnader og 25 000,- for å leie inn 
proff hjelp.  

- Petter blir koordinator for markedsarbeidet frem til nyttår. 

- Gjør ferdig presentasjoner og holder gangen i prosjektet. 
- Tidsfrister: 

- Presentasjon ferdigstilles, 3.juli 
- Liste over firmaer som skal kontaktes 1.august 

Referat 

TK møte 



- Kontakte potensielle, 20.august til TK-møte 

- Ta kontakt med Kluge 
 

                                                                      
Sak 37 2008-2010     Terminliste NC/NM. Får vi de siste brikkene på plass?  (Iver/Martin) 

WC fastsatt: 
- Spania 14.-16.jan 

- Slovenia 16.-17.jan 

- Østerrike 19.-21.jan 

- Norge 28.jan-5.feb 
- USA 20.-28.feb 

- Europa 2 12.-21. mars 
-   

Racing fastsatt:  
- Bjorli, FIS - renn på 12.-13. desember 

- Kvitfjell 22.-24.januar, parallelt med telemarksfestivalen 

- Gondolsleppet, NM (sprint og klassisk) og FIS - renn 13.-14.feb 

- Sognefjord, NM (fjelltelemark og storslalåm FIS) 6.-7.mars 

- Filefjell, NC avslutning, 17.-18.april 

 
Fjelltelemark fastsatt: 

-    Skarvenhelg, 20.-21.feb 
- Sognefjordrennet, NM 9.-7.mars 

- Vengedalsrennet, 21.mars 

- Loftsrennet 27.mars 

- Galdhøpiggrennet, NC avslutning, 10.april 
 

-  Ta en avgjørelse rundt Moregdal, Surnadal og Alperittet. 
- Få inn Morgedal 2.helga i mars (1.-14.mars) 

- Enighet i TK om at Alperittet blir landsrenn og Surnadal NC 
- Iver Olav og Morten forfatter et brev til Alperittet, vinkles positivt 

 
- TK bestemmer at Morgedal kommer inn på terminlisten, grunnet at det er svært viktig 

med et arrangement i Telemark Fylke med tanke på telemarkslauget, og med tanke på 
tradisjon og historie rundt Morgedal. 

 

NC avslutning – føringer fra NSF (Stine) 

     -     Neste TK-møte 

 

Sak 38 2008-2010    Arbeidsfordeling og arbeidsmåte. adm./ TK. Hovedsak! Utfylling av 

aksjons-ansvarsfordeling. (Anne) 

- Systematisering av arbeidsoppgaver for TK og administrasjon 
- Anne påtar seg oppgaven som sekretær for listen, oppdateringer osv. 

- Gjennomgang av arbeidsoppgaver som må gjøres i NSF Telemark, fordeler oppgaver 

- Se dokument fra Morten angående arbeidsoppgaver og fordeling                                   
                       

 
Sak 39 2008-2010  Fagmøte. Oppsummering og tilbakemeldinger vårfagmøte. Høstfagmøte. 

Trenger vi det eller ikke? (Birger) 

Vårfagmøte: 



- Gjennomgang av quest-back (blir sendt på mail) 

- Ok varighet på møte, kanskje litt mer tid 
- Prioritere de viktige sakene mer 

- Alle saker var relevante 
- Kvaliteten var bra på de ulike innleggene 

- Litt minus på internasjonalt arbeid og skialpinisme presentasjon 
- Informasjon ut til neste år angående TK-representasjon, begrenset midler, sender ut 

info så tidlig som mulig om hvor TK-representanter vil være tilstede 

 

Høstfagmøte: 
- Viktig som en møteplass, ”kick-of”f til sesongstarten 

- En plass å utveksle erfaringer 
- Midler til å dekke kostnader for representant fra klubber 

- Viktig for å involvere klubbene 
- TK er innstilt på å arrangere høstfagmøte 

- Lage et billig alternativ 
- Dekker ikke kostnader for klubbene 

- Telemark kick-off for arrangører, ildsjeler, trenere, sponsorer og andre interesserte i 

Skurdalen 30.okt-1.nov 2009 

- Konklusjon: TK mener at det er viktig med et høstfagmøte/kick-off 
 

 
Sak 40 2008-2010   Norsk Skialpinisme. Hva gjør vi? (Birger) 

- Se ny presentasjon fra Jan Damman, leder 

- I første omgang er det kun aktuelt å samarbeide med terminlister etc. 

- Ønsker ingen formell sammenslutning, men en intensjonsavtale over to år for å se på 
hvordan dette vil fungere 

- Birger tar kontakt for videre dialog/samarbeid 
 

 
Sak 41 2008-2010  Eventuelt. 

 

- Ny Ungdomsrepresentant: 

- Martin flytter til Canada for studie (4 år). 
- Det må velges en ny ungdomsrepresentant 

- Forslag: Jørgen Holst 19 år (Heming/Bækkelaget, og impulsløper)  
- Birger tar kontakt med Jørgen Holst 

 

- FIS representant: 

- TK etterlyser klare mål og strategier for arbeide i FIS (eksempelvis med terminlister 
etc.) 

- TK ønsker at FIS representant på TK-møte 20 august redegjør for mål og strategier i 
FIS. 

- Birger tar kontakt med FIS representant Trond Gunleiksrud flr neste TK-møte 

- Gjennomgang på neste TK - møte 
  

 
 

Neste TK-møte torsdag 20.august Ullevål stadion kl. 1500 
 


