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Referat fra møte i Telemarkskomiteen 
Tirsdag 07. juni 2011 

TK-møte nr 13 2010-2012 

 
 
Deltakere:  Birger Goberg, Finn Annmark, Anne Nome, Mai-Linn Vinger, Jørgen Steen Holst,  
   Jo Mork 
 
Ikke til stede:   Iver Olav Krohn, Martin Bartnes 
          
Dato/tidspunkt:  Tirsdag 07.06.2011 kl. 21.00 – 22.20 
 
 
Sted:   Pr. Skype  
   
Tema:   TK-møte nr 13 2010-2012 
 
Referent:   Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 

 
 
 
 
Sak 65 2010-2012 Referat fra møte nr 11 og 12 

Ikke gjennomgått grunnet tekniske problemer hos Anne 
 

Sak 66  2010-2012 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Anne 
Ikke gjennomgått grunnet tekniske problemer hos Anne 
 

Sak 67   2008-2010 Kort status på faste punkter 

 Økonomi/Administrasjon ( Birger/Jo ) 
Ingen tillegg til status presentert i Vårfagmøtet på Gardermoen 28.-29.mai 2011 
 

 Fjelltelemark/Randonee  ( Iver Olav/Martin ) 
Iver Olav og Martin var ikke til stede i møtet. 

 

 Terminliste/kommende renn/aktiviteter  ( Iver Olav/Jo ) 
Noen uformelle innspill er mottatt fra FIS, men vi avventer endelig bekreftelser. 
Det jobbes kontinuerlig med dette og skisse utarbeides nå på de uformelle 
innspillene. De ulike arrangørene vil bli kontaktet med bakgrunn i dette. Endelig 
terminliste publiseres så fort vi mottar endelig bekreftelse fra FIS.  
 

• Markedsarbeid ( Finn ) 
Det arbeides med prosjektet «Telemarksnedslaget» som har 2 hovedmål;  
1) økt synlighet og 2) rekruttering til sporten.  
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Prosjektet er delvis finansiert gjennom «Color Line» midler. Vi er på et tidlig 
stadie i planleggingen og mye skal være på plass før vi kan være veldig 
konkrete.  
Ellers er en ny «salgspresentasjon» fredig til bruk i møte med mulige 
samarbeidspartnere. 
Generelt har vi en veldig tydelig fremdrift i forhold til møtevirksomhet for videre 
planlegging. 

 

 Bredde/Region ( Mai-Linn ) 
Ny tur til Hintertux  er under planlegging. Bl.a. sjekkes mulig nytt bosted og 
alternative reiseform. 15. juni skal første informasjon ut. (10. juni til Randonee 
da de skal ha samling). 
 
Regionene:  
Ingen større opplegg på tvers. Noe aktivitet i de ulike regionene, men lavere 
aktivitet nå mot sommeren. 

 Løperne/ungdomsrepresentant ( Jørgen ) 
Begynner å trene for fullt nå. God stemning og løperne gleder seg. 

 

 Landslaget ( Jo ) 
Godt i gang. Ny ski samling om en uke. Positiv og bra gjeng.  

 
Sak 68 2010-2012 Terminliste Telemark 

Ref. punkt over;  
Noen uformelle innspill er mottatt fra FIS, men vi avventer endelig bekreftelser. Det 
jobbes kontinuerlig med dette og skisse utarbeides på de uformelle innspillene. 
Endelig terminliste publiseres så fort vi mottar endelig bekreftelse fra FIS.  

 
 

Sak 69 2010-2012 Alkohol og arrangementer 
Ref. mottatt notat vedr. Filefjell og opplevelsen omkring dette arrangementet. 
 
Innholdet i notetet ble drøftet. TK vil oppfordre arrangørklubber til å holde en klar linje 
mellom den offisielle og den sosiale delen av arrangementer fremover i tillegg til å 
vise en bevisst holdning i arrangement som sikter seg mot barn og familier. 
 
I arbeidet med ytterligere utvikling rundt Norges Cu’en vil dette også tas inn som et 
element. 
 
[Ny aksjon ] Anne summerer møtets respons og gir tilbakemelding til avsender. 
 

 
Sak 70 2010-2012 Tilleggs- og tidregistreringssystem.   

Kort status vedr. utvikling og oppfølging 
 
Intet nytt. Avventer planlagt møte i uke 24. 
Systemet skal testes på første samling 17-19 juni. 
 

Sak 71 2010-2012 Innspill: Forslag til organisasjonsmodell 
Admin ressurser er redusert etter at Morten og Eivind endret status/sluttet. I tillegg er 
Randonee inkludert samt at aktiviteten generelt er noe øket.  
Vi har mye bra engasjement i miljøet. Viktig å gi disse en inkluderende status slik at 
vi er tett på hverandre i retning, informasjon og aktiviteter. 
Kan vi se på muligheten av å engasjere flere, spre aktiviteten, avlaste Morten og Jo 
samt formalisere kommunikasjon? 
Møtet diskuterte. [Ny Aksjon] Birger følger opp og kommer evt. med konkret forslag. 
 

Sak 72 2010-2012 Kommende TK møter 
Møtet i dag er siste møtet for hele komitéen før sommerferien. Ved behov kalles det 
inn på kort varsel. Flere mindre arbeidsmøter er planlagt. 
 
Oppstartmøte høsten 2011:  
Fredag 12. - lørdag 13. august pekes ut som samling på Olympiatoppen.  
[Ny aksjon] Anne sjekker med Morten og Iver-Oav om dette passer.  
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Finn har ikke anledning, men godt samspill vedr. markedaksitvitetene gjør at Jo og 
Morten ivaretar dette området.  
 

Sak 73 2010-2012 Eventuelt 
 

• Hafjell som WC arrangør. 
Hafjell har spurt om WC og dette ble drøftet i dagens møte. 
TK vedtok å satse på Hafjell og organisasjonen som er bygget opp her som det 
naturlige andre stedet i Norge for fremtidig WC.  
[Ny aksjon] Informasjon om dette bringes tilbake til organisasjonskomiteen av 
Mai-Linn.  
 
Sluttrapporten fra Hafjell er sendt til Jo - de ønsker støtte til produksjon av 
dette. Jo sjekker i NSF hvordan dette enkelt kan gjøres på en rimelig måte.  
[Ny aksjon] 

 

• Serviceteamet og bemanning 
Ole Petter har signalisert at han trapper ned. 
Et par personer har vært kandidater. Er de fortsatt det? 
Er det aktuelt med «annonsering» etter ytterligere en person evt gjennom NSF 
sinde sider? 
 
[Ny aksjon] Jo sjekker med Serviceteamet hvilke aksjoner de ønsker at TK skal 
bidra med samt sjekker med mulig ressurs i Ullensaker miljøet.  
 

• Prosjekt «NC attraktivitet» 
Anne tar kontakt med Rolf Bryn for å få konkuldert rapporten fra arbeidet før 
sommeren. [Ny aksjon] 
 

 
Oppsummering av aksjoner fra dagens møte 
 
Føres inn i aksjonslisten på nettet 
 
 

Oppgave / Konkret tiltak Ansvarlig Frist 

Summerer TKs respons og gi tilbakemelding til avsender som 
har spillt inn et notat vedr. alkohol og arrangementer ref. Filefjell 
og opplevelsen omkring dette arrangementet. 

 Anne 2011.06.30 

Birger følger opp diskusjonen om organisering og kommer evt. 
med konkret forslag 

  2011.08.12 

Sjekke med Morten og Iver-Oav om de har mulighet til felles 
møte på Olympiatoppen Fredag 12. - lørdag 13. august 

 Anne 2011.06.10 

Formidle til organisasjonskomiteen i Hafjell at TK vedtok å satse 
på Hafjell og organisasjonen som er bygget opp her som det 
naturlige andre stedet i Norge for fremtidig WC.  

 Mai-Linn 2011.06.15 

Sjekke i NSF hvordan enkelt og rimelig kunne støtte Hafjell med 
produksjon av noen eksemplaerer av sluttrapporten. 

 Jo 2011.06.15 

Sjekke med Serviceteamet hvilke aksjoner de ønsker at TK skal 
bidra med samt sjekker med mulig ressurs i Ullensaker miljøet. 

 Jo 2011.06.30 

Ta kontakt med Rolf Bryn for å få konkuldert rapporten fra 
arbeidet før sommeren 

 Anne ASAP 

Møte før sommerferien med Jon/Martin ang. telemark/randonee.  
 Birger/Jo 2011.06.30 
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