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Deltakere: Birger Goberg, Anne Nome, Jørgen Steen Holst, Martin Bartnes (Fredag),  

Morten Nordli, Jo Mork 
 
Ikke til stede:  Iver Olav Krohn, Finn Annmark, Mai-Linn Vinger, 
 
Dato/tidspunkt:  Fredag 12.08.2011 14.00 – 18.00 – Lørdag 13.08.2011 09.00 – 14.00 
 
Sted:   Olympiatoppen 
 
Tema:   TK-møte nr 14 2010-2012 
 
Referent:    Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 
 

 
Sak 74 2010-2012 Terminliste Telemark 

Samlet oversikt over Telemark, Fjelltelemark, Randonee og WC ble utarbeidet for 
2011/2012 med arrangører.  
Dokument utarbeidet – ”Terminliste-2011-2012-v.03.20110812” 
 
Det gjenstår å avklare med arrangører (har flere backupforslag) samt plassere de 
ulike rennformene (sprint, klassisk, parallell).  
Jo følger opp dette. 
 
Parallellrenn 
- Startgate må skaffes  
 
Vi sikter mot en ”felles-/familiesamling” første helgen i desember. 
Flere destinasjoner sjekkes. 
 
Aksjoner:  
 

Oppgave / Konkret tiltak Ansvarlig Frist 

Startgate må skaffes for å kunne kjøre parallell renn 
 

Morten 2011.12.01 

Tar kontakt med Bekkelaget for mulig NM/NC arr i slutten 
av Februar 
 

Jo 2011.08.19 

Tar kontakt med Rottefella for mulig samarbeid for NM/NC 
i slutten av Februar 
 

Jo 2011.08.19 

Sjekke med Geilo for arr. 6-7. januar    
(alternativt sjekker Jo med Molde) 
Foreløpig tilbakemelding fra Geilo. Avklares trolig i løpet 
av helgen 12-14/8.  
(Mulig Geilo også har en Service team kandidat) 
 

Birger 2011.08.19 

Sjekke Trysil (Gedde/Anne Marit) for April NC-avslutning 
 

Morten 2011.08.19 

Sjekke Gålå/Kvitfjell/Rjukan for desember samling 
 

Morten 2011.08.19 

 
www.skiforbundet.no  

 

Referat fra møte i Telemarkskomiteen 
Fredag 12. –  Lørdag 13. August 2011 

TK-møte nr 14 2010-2012 

http://www.skiforbundet.no/
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Oppgave / Konkret tiltak Ansvarlig Frist 

Avklare med Villom vedr. 2.-3. mars om de kan arrangere. 
Hvis ikke disse kan arrangere går dette til Batnfjorden 
(det blir uansett Randonee NC i Batnfjorden) 

Iver-Olav 2011.08.19 

Avklare med Iver-Olav hvordan gjøre 24.-25. mars da det 
er krasj med Randonee renn 
 

Martin 2011.08.19 

Sjekke med Piggen om det er ok med NC finalen her. Jo 2011.08.19 

 
 
Sak 75 2010-2012 Tilleggs- og tidregistreringssystem.   

Status vedr. utvikling og oppfølging og mulig ytterligere aktivitet frem mot sesongstart. 
 
Ny PC er levert Service Teamet. 
Test av systemet ble ikke gjort på samlingen på Jubreen av ulike årsaker.  
Birger sjekker nåværende status med Paal. Ref. også eksisterende aksjoner. 

 
 
Sak 76 2010-2012 Referat fra møte nr 13 

Noen trykkfeil, men ingen større kommentarer. Referatet blir liggende som det er. 
 
 

Sak 77  2010-2012 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Anne 
Aksjonslisten ble gjennomgått og oppdatert. 
Se: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES24
4MEZtakswVjlnb3c&hl=no#gid=5 
 
 
 

Sak 78   2008-2010 Kort status på faste punkter 

 Økonomi/Administrasjon ( Birger/Jo ) 
 
Økonomien er bra for året. 
Jo har innspill til justeringer grunnet :  

 Tur til Nord Norge med forsvaret neste søndag gir ikke planlagte utgifter.  

 Alle breer i Norge er stengt slik at landslaget må utenlands 
 
Neste Skistyremøte er 2.-3. September. 
 

 Fjelltelemark/Randonee  ( Iver Olav/Martin ) 
Terminlisten er spikret for begge grener.  
Stadige fremskritt for integrering av Randonee i Skiforbundet 
Randonee tar nå selv ansvar for kontakt og videre oppfølging med NSF/Øystein 
Lunde for å få alle tekniske elementer på plass for at integreringen blir komplett. 
 

 Terminliste/kommende renn/aktiviteter  ( Iver Olav/Jo ) 
Dekket av fredagens arbeid. 

 

 Markedsarbeid ( Finn/Morten ) 
 
Prosjekt: Telemark mot OL 2018. 
Det jobbes med et mulig samarbeid med Telemark fylke. Avklaring ventes i løpet 
av høsten. Mer info kommer da. 
 
Prosjekt: Telemarknedslaget 
Kort status for NSF-Telemarks nye bredde- og arrangementsprosjekt ”Telemark-
nedslaget” som det har vært jobbet med i sommer;  
 

 280 000 kr mottas i støtte gjennom Colorline-midler 
 

 Vi er i dialog med Åsnes (Skigutane) om leveranse av en spesialdesignet ski 
til prosjektet. Det bestilles 200 par barne-/ungdomsski til salg gjennom id-
rettsbutikken, og 20 par til demo i en utstyrhenger. Det er bedt om pris på 
500 ”Telemarknedslaget  gensere”. Investering og salg av utstyret via id-

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtakswVjlnb3c&hl=no#gid=5
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtakswVjlnb3c&hl=no#gid=5
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rettsbutikken går utenom våre budsjetter. 
 

 Rottefella er forespurt mtp. bindinger. Avventer svar 
 

 Skaphenger fra Ifor Williams , BV 106G (http://www.ifor-
williams.no/html/skaphengere/skaphengere.htm) bestilt i uke 28. 
Hengeres spesialtilpasset på Rudshøgda i august, og innredes med alt utstyr 
i september.  

 

 Finn forsøker å få til et møte med P4, der vi ser på mulighetene for å ha et 
samarbeid med P4 vintertour. Forhåpentlig møte denne uke. Skigutane er 
opptatt av at vi har en mediepartner om de skal bidra i prosjektet. 

 

 For at prosjektet skal fullfinansieres med alle planlagte aktiviteter, mangler vi 
130.000 i markedsinntekter. (ref. budsjett) Inntektene her kan komme via 
salg av eksponeringsplass på hengeren eller som en del av eventuell støtte 
fra Telemark Fylke. Hvis ikke kuttes noen av aktivitetene. 

 
 

 Bredde/Region ( Mai-Linn ) 
 
Bredde 
Hintertux samling:  
Per dags dato påmeldt 32 pax (30 på buss). 
Foreløpig ikke sendt ut noen fakturering på dette, men vil bli gjennomført i løpet 
av neste uke. 
 
Region 
Skriv til regions trenere/ansvarlige kommer i uke 34, mtp budsjett/støtte og 
aktivitet i regionene. 
 
Viktig nå å komme i dialog med hver region. TK må være tydelige på krav – vi må 
kreve at regionene setter seg mål og at de kommer i gang med planlegging. 
Møter er avtalt med noen av regionene, men vi må få med alle. 
 
TK må se på fordeling av midlene for regionene, men regionene må søke basert 
på en dokumentert plan. TK må sette en søknadsfrist. 
 
Forslag til ”instruks” til sesongen 2012/13 – ref. terminlistearbeidet:  
Hver region planlegger sin regionscup samt 1 stek nasjonalt renn. 
Det nasjonale rennet kan være en felles dugnad i regionen slik at man er 
”garantert” ressurser samt at de ulike regionene tar ansvar for hvor renn skal 
sirkulere i regionen. 
 
 

 Løperne/ungdomsrepresentant ( Jørgen ) 
Alle løperne er i godt humør og fin form  
Facebook:  Jørgen lager en ny side som blir mer tilgjengelig enn den 
eksisterende NSF Telemark gruppen  
(https://www.facebook.com/group.php?gid=2320562668) 
 

 Landslaget ( Jo ) 
Siste samling på Jubreen var en bra samling Flere nye fra Sørlandet var med. 
Gøy og bra med nye i miljøet.  
Det ble gjennomført en vellykket trenersamling bl.a. også med ressurs fra 
Olympiatoppen.  
Laget gjør også litt ulike aktiviteter, bla. var flere med på sykkelrittet Grenserittet.  
Utholdenhet – brukt mye tid på dette samt skøyting og rulleski for å bedre dette. 
Test 30/8 vil vise om dette gir resultater. Etter dette vil det jobbes med styrke.  
 
 

Sak 79 2010-2012 Struktur og Organisering  
Ref. sak 71 2010-2012 
Med øket aktivitet i miljøet trenger vi flere å spille på, konkretisering av oppgaver, 
ansvar og myndighet. Dette for å involvere samt tydeliggjøre og følge opp. 
Birger har kommet med utkast til organisering som TK diskuterte.  

http://www.ifor-williams.no/html/skaphengere/skaphengere.htm
http://www.ifor-williams.no/html/skaphengere/skaphengere.htm
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En rekke utvalg og grupperinger finnes. TK ønsker å ha tettere dialog med disse 
samt gi dem tydelig ansvar og myndighet uten å ”byråkratisere” slik at arbeidet i 
utvalgene blir demotiverende.  
Vi må avklare hva det vil si å være leder. Utvalgene må selv også mene noe om 
hvordan de ønsker dette skal fungere.  
TK foreslår å invitere leder av gruppene til 1-3 utvidede TK møter med betalt 
opphold/reise for bedre dynamikk på tvers. 

 
En gjennomgang av oppgaver og allerede eksisterende utvalg:  
 
Eliteutvalg 
Finnes. Har et mandat og en myndighet og fungerende møter. 
Leder: Lars Ove Berge 
Medlemmer: Jo Mork, Eivind Modalsli, Birger Goberg, Bjørn-Erik Gunnerød. 
 
Randonee 
= Styret i Norsk Skialpinisme 
Leder: Jon Damman 
Medlemmer: Martin W. Bartnes, Daniel Kvalvik, Bård Smestad og Bjarte Haukøy. 
 
Serviceteam 
Serviceteam finnes, men bør utvides da Ole Petter Johansen gir seg/trapper ned. 
Dette for å ha flere å spille på samt ”arvinger” om noen etablerte velger å trappe ned. 
Mulige kandidater finnes og sjekkes nærmere av TK/Service Teamet. 
 
Leder: Paal Kristenstuen 
Medlemmer; Tor Ødegaard 
 
Regelutvalg 
Finnes og fungerer. 
Leder: Odd Inge Austevoll 
Medlemmer: Trond Gunleiksrud 

 
Fjelltelemark 
Har vi et Fjelltelemark utvalg? Mener at noe sånt har eksistert… 
Avklaring må gjøres omkring dette. [Aksjon] 
 
Leder: Iver Olav 
Medlemmer: Ronny Nestvoll, Egil Vangsnes – stemmer dette? 

 
Arrangement 
Foreslås at dette ikke legges opp som eget utvalg, men dekkes under ansvarene i 
terminlisten. Dvs TD skriver rapport fra renn. Denne utvides med en evaluering. Det 
er TK representanten som er oppnevnt pr renn sitt ansvar å til hvert påfølgende TK-
møte bringe inn rapporten til gjennomgang 

 
 
Aksjoner:  
 

Oppgave / Konkret tiltak Ansvarlig Frist 

Ta kontakt med Serviceteamet 
Diskutere forventninger og sesongen fremover 
bl.a. mulige nye medlemmer 
 

Birger 2011.09.15 

 
Ta kontakt med Fjelltelemark 
Diskutere forventninger og sesongen fremover 
bl.a. mulige nye navn 
 
 

Birger 2011.09.15 

Ta kontakt med Iver-Olav og TD utviklere for å sørge for 
arr.evaluering 

Anne 2011.09.15 
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Sak 80 2010-2012 Høstfagmøte ”Kick-off” i Skurdalen for sesongen 2011/2012  
Ref. Sak 63 2010-2012 i TK møte nr 12 

 
Dato: 21. – 23. oktober 
Sted: Fagerli Leirskole I Skurdalen  
 
Hensikt og Innhold i korte trekk 

- Fokus på Arrangement og arrangør 
- Kick-off for sesongen 2011/2012 

 
Fredag:  

15:00 – 18:00 TK møte 
19:00  Ankomst og innlosjering  

Servering og samling med informasjon om helgen 
 
Lørdag - Søndag 

 
3 delt innhold 
 
1) Informasjon  

Regelendringer, FIS info, Terminliste, generelt kommende sesong 
2) Fokus arrangør/arrangement 

Foredrag + info om nye tilbud til arrangører/arrangement 
3) Work-shop avdeling hvor vi jobber sammen om ulike tema 

 
 

 
Sak 82 2010-2012 Eventuelt 

Ingen saker – punktet utgår. 
 
 

Neste møter  
  

 Tirsdag 06.09.2011 kl. 21.00 – 22.00(30) via Skype  

 Tirsdag 10.10.2011 kl. 21.00 – 22.00(30) via Skype  

 Tirsdag 15.11.2011 kl. 21.00 – 22.00(30) via Skype  

 Tirsdag 06.12.2011 kl. 21.00 – 22.00(30) via Skype  

 
 
Oppsummering av aksjoner fra dagens møte 
 

 
Føres inn i aksjonslisten på nettet 
 

Strategi-
område Oppgave / Konkret tiltak Ansvarlig Frist 
 Følge opp mot NSF 

f.eks. justering av div systemer for å inkludere 
Randonee i NSF 

Morten 2011.09.15 

 Startgate må skaffes for å kunne kjøre parallell Morten 2011.12.01 
 

 Tar kontakt med Bekkelaget for mulig NM/NC arr i 
slutten av Februar 
 

Jo 2011.08.19 

 Tar kontakt med Rottefella for mulig samarbeid for 
NM/NC i slutten av Februar 
 

Jo 2011.08.19 

 Sjekke med Geilo for arr. 6-7. januar    
(alternativt sjekker Jo med Molde) 
Foreløpig tilbakemelding fra Geilo. Avklares trolig i 
løpet av helgen 12-14/8.  
(Mulig Geilo også har en Service team kandidat) 
 

Birger 2011.08.19 

 Sjekke Gålå/Kvitfjell/Rjukan for desember samling Morten 2011.08.19 
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Strategi-
område Oppgave / Konkret tiltak Ansvarlig Frist 

 

 Avklare med Villom vedr. 2.-3. mars om de kan 
arrangere. 
Hvis ikke disse kan arrangere går dette til Batn-
fjorden (det blir uansett Randonee NC i Batnfjor-
den) 
 

Iver-Olav 2011.08.19 

 Avklare med Iver-Olav hvordan gjøre 24.-25. mars 
da det er krasj med Randonee renn 
 

Martin 2011.08.19 

 Sjekke med Piggen om det er ok med NC finalen 
her. 
 

Jo 2011.08.19 

 Sjekker nåværende status på tilleggs- og 
tidregistreringssystemet med Paal.  
Ref. også eksisterende aksjoner. 
 

Birger 2011.09.15 

 Opprette en mer tilgjengelig Facebook side for 
Telemark 
 

Jørgen 2011.09.15 

 Ta kontakt med Serviceteamet 
Diskutere forventninger og sesongen fremover 
bl.a. mulige nye medlemmer 
 

Birger 2011.09.15 

 Ta kontakt med Fjelltelemark 
Diskutere forventninger og sesongen fremover 
bl.a. mulige nye navn 
 

Birger 2011.09.15 

 Ta kontakt med Iver-Olav og TD utviklere for å 
sørge for arr.evaluering 
 

Anne 2011.09.15 

 Høstfagmøtet 
Følge opp mot foreslåtte aktiviteter 
 

Alle… 2011.09.15 

 


