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Deltakere: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Anne Nome, Jørgen Steen Holst, Martin Bartnes, 

Morten Nordli, Eivind Modalsli 
 

Deltakere:  Finn Annmark og Mai-Linn Vinger 
 
Dato/tidspunkt:  Tirsdag 12.04.2011 kl. 20.00 – 21.30 
 
Sted:   Pr. Skype 
   (http://www.skype.com/intl/no/get-skype/on-your-computer/windows/) 
 
Tema:   TK-møte nr 11 2010-2012 
 
Referent:    Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 
 

 
Sak 54  2010-2012 Referat fra møte nr 9 og 10 

Ingen kommentarer. 
 

Sak 55  2010-2012 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Anne 
Aksjonene ble gjennomgått og status oppdatert. 
Se NSF Telemark sine sider under "kontakt oss" og "Konkrete oppgaver TK og Adm" 
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244ME
ZtakswVjlnb3c&hl=no&pli=1#gid=5 

 
Sak 56   2008-2010 Kort status på faste punkter 

 Økonomi/Administrasjon ( Birger/Morten ) 
 Budsjettet er oppjustert (og vedtatt i Skistyret). 

Dette grunnet en oppjustering av Skipoolinnteker samt tidligere oppsparte 
midler. 

 I fbm at Morten slutter gjennomgås administrasjonsoppgavene på Ullevål i 
begynnelsen av mai 

 Nytt skistyremøte tirsdag 3. mai. Birger deltar. 
 FIS hjemmeside – Telemark har lite fokus. Dette bør endres. 

Det jobbes med å få Telemark litt tydligere frem på FIS sine hjemmesider. P.t. 
har FIS en inndeling “DISCIPLINES OLYMPIC” og “OTHERS”. Det er 
ønskelig å endre dette til f.eks. “MAIN DISCIPLINES” og “OTHERS” slik at 
Telemark kan flyttes opp til “Main Diciplines”.  
Under “Others” ligger pr i dag Speed skiing, Grass skiing, Telemark og 
Masters. Evt. søknad må formuleres fra TK. [Ny aksjon] 

 

 Fjelltelemark/Randonee  ( Iver Olav/Martin ) 
Sesongen er på hell.  
Fjelltelemark: Galdhøpiggrennet og NM er gjennomført. 
Randonee: 2 renn gjenstår før sesongen er slutt: X2 + Blåtind / NM 
En representant for Blåtind var til stede under Piggen og fikk verdifull input til 
Blåtind arrangementet.  
 
[Ny aksjon] 
Vi må få Randonee som en offisiell NM gren i NSF  
Saken må opp på Vårfagmøtet for godkjenning og senere godkjennes i Skistyret. 

 
www.skiforbundet.no  

 

Referat fra møte i Telemarkskomiteen 
Tirsdag 12. april 2011 

TK-møte nr 11 2010-2012 

https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtakswVjlnb3c&hl=no&pli=1#gid=5
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtakswVjlnb3c&hl=no&pli=1#gid=5
http://www.skiforbundet.no/
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 Terminliste/kommende renn/aktiviteter  ( Iver Olav/Eivind? ) 
Inneværende sesong er straks over. Arbeid med neste sesongs terminliste er i 
ferd med å starte.  
 
Iver-Olav eier og drar jobben, men terminlisten utarbeides i samarbeid med 
Jo/Eivind/Martin => disse er herved utnevnt til “Terminlistegruppen”. 
Terminliste gruppen står fritt til å involvere flere  
 
Aksjoner (minimum – resten for dere utarbeide selv  ) 
 
a) Eivind følger opp Andrea (FIS) for å få den første uoffisielle WC terminlisten  

– forhåpentlig i begynnelsen av mai.... 
b) Gruppen gjennomgår sesongen 2010/2011 arrangørene og evaluerer disse 

og arrangementene som har vært m.t.p. vurdering mot 2011/2012 sesongen. 
c) Basert på WC terminlisten skisser gruppen en norsk terminliste og inviterer 

arrangører til å søke. 
d) “Terminlistengruppen” velger arrangører og bestemmer også typen renn de 

ulike arrangørene skal arrangere. (Dette er m.a.o. ikke opp til arrangøren, 
men bestemmes av Terminlistegruppen basert på praktiske krav som 
harmonerer med typen renn som skal gjennomføres. 

 
 

 Markedsarbeid ( Finn/Morten) 
 Telemark fylke ønsker å jobbe mot Telemark sporten – Birger følger opp. 
 Nye leads følges opp. Oppfølgingsplan og nytt materiale utarbeides. 
 

 Bredde/Region ( Mai-Linn ) 
Mai-Linn ikke til stede.  
 

 Løperne/ungdomsrepresentant ( Jørgen ) 
Fortsatt blandede reaksjoner på klassisk sprint. 
 

 Landslaget ( Eivind ) 
Veldig fornøyd med utøverene! 
Vi ble beste nasjon i VM. 
De yngere løperene har hevet seg enormt. 
Ellers – blandet – noen er fornøyd og noen skuffet. 
Jo Mork kommer inn og vil ha base i Oslo. 
Eirik Rykhus, Harald Kværner og Katinka Knutsen gir seg på landslaget neste år. 
 
Sponsor middag i morgen med Rottefella 
Løpersamtaler er gjennomført – slik at alle har fått og gitt kommentarer. 
 
                                       

Sak 57 2010-2012 Vårfagmøte – Status Anne/Mai-Linn 
 
1) Diskusjon om agenda 

Innhold i agenda ble kort diskutert. Arbeidet med dette vil fortsette. 
Endelig invitasjon og ferdig agenda skal presenteres på NSF sine sider onsdag 
11. mai 2011. 
 

2) Innspill til Vårfagmøtet fra telemarklandslaget/landslagssjef 
Ref. mail fra landslagsjef Eivind Modalsli 6. april 2011 14:08:59 
sendt til TK samt Kjell-Gunnar Dahle 
 
Alle punktene merket “NC-renn” => spilles inn til “NC attraktivitet gruppen 

Alle punktene merket “Innspill til FIS” => spilles inn til Regelutvalget ved Odd 

Inge Austevoll og deretter FIS v/ Kjell Gunnar Dahle 
[Ny aksjon] Anne spiller inn 

 
a) NC-renn: Starttidspunkt for start i alle klassene  
b) NC-renn: Arrangement evalueres umiddelbart av utvalg  

                Arrangører evalueres mot neste sesong. 

c) Innspill til FIS: hvor portdommer skal slutte å dømme stil  
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d) Innspill til FIS: løpere prøver løypa før/etter hoppet under prøvehopping  

e) Innspill til FIS: videodømming på hoppet  

f) NC-renn: Rennene slik at neste WC-uttak kan gjøres etter NC-rennet 

g) NC-renn: Representasjon av landslagsløpere 

h) NC-renn: Lavt deltakerantall i herrer/kvinner senior 
 

 
Sak 58 2010-2012 Alkohol og arrangementer 

Ref. mottatt notat vedr. Filefjell som må besvares. 
 
Møtet rakk ikke dette punktet, men punktet settes på agendaen til neste møte 
10.05.2011 
 
 

Sak 59 2010-2012 Høtsmøte 
Enes om dato for høstfagmøte. 
 
Møtet rakk ikke dette punktet, men punktet settes på agendaen til neste møte 
10/5 
 
 
Mulige datoer for Høstfagmøte er skissert av Birger: 
Hvem kan når? 

 30/9-2/10  

 7-9/10  Martin kan ikke 

 21-23/10  
 

 
Sak 60 2010-2012 VM 2011 Rjukan 

Oppsummering / evaluering 
Noen tiltak i kjølevannet av VM? 
 
Møtet rakk ikke dette punktet, men punktet settes på agendaen til neste møte 
 
 
 

Sak 61 2010-2012 Tilleggs- og tidregistreringssystem.   
Gjennomgang av status og enes om evt. videre utvikling og oppfølging 
 
Møtet rakk ikke dette punktet, men punktet settes på agendaen til neste møte  
 

 
Sak 62 2010-2012 Eventuelt 

Ingen saker – punktet utgår. 
 

 
 
Neste møter   

 Lørdag  29.05.2011 i kjølevannet av fagmøtet på Gardermoen 
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Oppsummering av aksjoner fra dagens møte 
 

 
Føres inn i aksjonslisten på nettet 
 

Strategi-
område Oppgave / Konkret tiltak Ansvarlig Frist 

Admin 

Idrettsregistrering 2011 – Randonee 
Når medlemmer registreres må det informeres om 
at de skal registreres som "Gren: Telemark" 
Dette er viktig for 2011 tallene og må følges opp 
mot klubbene. 
 

Martin 
  

Admin 

Endring i personalsituasjonen 
Gå gjennom Mortens aksjoner / oppgaver og 
fordele disse på TK/Jo/andre 
Birger, Jo og Morten jobber seg gjennom dette på 
Ullevål i begynnelsen av mai. 
 

Birger 
 06.05.2011 

Admin 

Randonee som en offisiell NM gren i NSF  
Saken må opp på Vårfagmøtet for godkjenning og 
senere godkjennes i Skistyret. 
NN utarbeider forslag til vedtakstekst til bruk i 
Vårfagmøtet. 
 

Martin 
 

09.05.2011 
 

Admin 

Randonee som en offisiell NM gren i NSF  
Hvis dette vedtas i Vårfagmøtet spiller Birger dette 
inn for godkjenning i Skistyret. 
 

Birger 
  

 

Sende videre til Regelutvalget/FIS  fra 
landslag/landslagtrener 
Anne sender til Kjell Gunnar og Odd Inge og 
oppfordrer til diskusjon / tilbakemelding på  

a) Hvor portdommer skal slutte å dømme stil 

b) Løpere prøver løypa før/etter hoppet under 

prøvehopping  

c) Videodømming på hoppet  
Detaljer ligger i mail med innspill sendt til TK 
 

Anne 
 

 
 
 

02.05.2011 
 

Arrangement 

Sende videre til “NC attraksjon” gruppen fra 
landslag/landslagtrener 
a) Starttidspunkt for start i alle klassene  
b) Arrangement evalueres umiddelbart av utvalg  

Arrangører evalueres mot neste sesong. 

c) Rennene slik at neste WC-uttak kan gjøres 
etter NC-rennet 

d) Representasjon av landslagsløpere 

e) Lavt deltakerantall i herrer/kvinner senior 
Detaljer ligger i mail med innspill sendt til TK 
 

Anne 
 

27.04.2011 
 

Arrangement 
 

Utarbeidelse av terminliste 2011/2012 
Eivind følger opp Andrea (FIS) for å få den første 
uoffisielle WC terminlisten  
– forhåpentlig i begynnelsen av mai.... 

 
Eivind 
 

02.05.2011 
 

Arrangement 
 

Utarbeidelse av terminliste 2011/2012 
“Terminlistengruppen” gjennomgår sesongen 
2010/2011 arrangørene og evaluerer disse og 
arrangementene som har vært m.t.p. vurdering mot 
2011/2012 sesongen. 

 
Iver-Olav 
 

09.05.2011 
 

 
Arrangement 

Utarbeidelse av terminliste 2011/2012 
Vurdere basert på 2010/2011 om vi skal ha Norges 

Iver-Olav 
 

09.05.2011 
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 Cup i Fjelltelemark 
 

Arrangement 
 

Utarbeidelse av terminliste 2011/2012 
Basert på WC terminlisten skisser 
“Terminlistengruppen” en norsk terminliste og 
inviterer arrangører til å søke. 

 
Iver-Olav 
 

09.05.2011 
 

Arrangement 
 

Utarbeidelse av terminliste 2011/2012 
“Terminlistengruppen” velger arrangører og 
bestemmer også typen renn de ulike arrangørene 
skal arrangere. (Dette er m.a.o. ikke opp til 
arrangøren, men bestemmes av 
Terminlistegruppen basert på praktiske krav som 
harmonerer med typen renn som skal 
gjennomføres. 
 

Iver-Olav 
 

09.05.2011 
 

Arrangement 

Utvide TD rapporten til å si mer om hele 
arrangementet slik at denne kan brukes 
 
- At ikke dette blir rent TD’ens ansvar, men at flere 
personer involveres og at dette blir underlaget for å 
evaluere arrangøren Iver-Olav 

09.05.2011 
 

Arrangement 

Sende evt. info om endringer til Regelutvalget 
(Odd Inge + Trond) slik at disse kan vurdere om 
dette har konsekvenser mot evt. regelendringer og 
kan bistå med tekst endringer Alle? 

02.05.2011 
 

 

 


