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Deltakere: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Finn Annmark, Anne Nome, Jørgen Steen Holst, 

Martin Bartnes, Morten Nordli, Jo Mork 
 
Ikke til stede:  Mai-Linn Vinger 
 
Dato/tidspunkt:  Tirsdag 6. september 2011 19.00 – 20.30 
 
Sted:   Via Skype 
 
Tema:   TK-møte nr 15 2010-2012 
 
Referent:    Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 
 

 
Sak 82 2010-2012 Referat fra møte nr 14 

Ingen kommentar 
 

Sak 83 2010-2012 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Anne 
Aksjonslisten ble gjennomgått og oppdatert. 
 

 
Sak 84 2008-2010 Kort status på faste punkter 
 

 Økonomi/Administrasjon ( Birger/Jo ) 
Økonomien er foreløpig p.t. bra. Vi har brukt mindre enn planlagt. 
 
Skistyremøte gjennomført fre-lør sist helg med ny generalsekretær. 
 
Et par saker nevnes:  
- Startkontingent øker: gutt+jente kr.140,- nasjonale jr + sr  kr.150,-  
- WC Norge Telemark er vedtatt å motta en støtte på kr. 350.000,-  

Disse vil bli fordelt mellom våre 2 WC renn. 
Forslag: Rjukan: kr.250.000,- Hafjell: kr.100.000,- 
Dette blir kun et innspill da det avgjøres av arrangementavdelingen hos NSF. 

 

 Fjelltelemark/Randonee  ( Iver Olav/Martin ) 
Randonee 
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Troms – arbeid i gang for å starte komiteer i 
disse regionene.  
Treneropplegget økes. 
 

 Terminliste/kommende renn/aktiviteter  ( Iver Olav/Jo? ) 
Terminlisten ble skissert i siste TK møte 12-13. August og fulgt opp mot foreslåtte 
arrangører så denne er nå klar til å sendes ut. 
 
Aksjon:  
Morten sender ut bekreftelser til de aktuelle arrangørene samt lager en 
informasjonssak på NSF sidene. Det informeres også om at det er obligatorisk 
for arrangørene å møte på kick-off møtet i Skurdalen. 

 
www.skiforbundet.no  

 

Referat fra møte i Telemarkskomiteen 
Tirsdag 6. september 2011 

TK-møte nr 15 2010-2012 

http://www.skiforbundet.no/
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 Markedsarbeid ( Finn )  
Flere leads følges opp etter at arbeidet har ligget litt nede i sommer. 
Klesavtaler diskuteres. 
Bilavtale er i ferd med å avklares. 
Destinasjonsavtaler diskuteres. 
 
Det jobbes med ”Telemark mot OL 2018” 
 

 Bredde/Region ( Mai-Linn/Morten ) 
Mye arbeid for å få på plass Hintertux turen. 
 
De 5 regionene våre har fått informasjon om at søknader om midler må være 
inne innen 15. September. Har hatt møte med flere av regionene og ønsker å 
følge opp og være til stede ute for å forklare hva NSF sentralt kan bidra med. 
 
Bredde/familie-samling første helg i desember 
Det jobbes med destinasjon og innhold. Vi har fått tilbud fra Gålå, men er også i 
ferd med å få et tilbud fra Kvitfjell. Avgjøres innen kort tid. 
 

 Løperne/ungdomsrepresentant ( Jørgen ) 
Full fart og alle gleder seg til samling i Italia. Alle er motiverte og klare for ski og 
snø!  Har hatt en del bra samlinger.  
 

 Landslaget ( Jo ) 
Er i rute. I Italia blir det 7 hele døgn på ski. Hurra! 
Samling i Nord Norge med forsvaret var kjempebra! 
 

 
Sak 85 2010-2012 Tilleggs- og tidregistreringssystem.   

Status er litt usikker p.t.  
Følges opp videre. Ref. aksjoner i aksjonslisten.  

 
Sak 86 2010-2012 Fornying av div utstyr for NSF Telemark 

Det er lenge siden vi har fornyet oss på utstyr som det slites mye på. 
Mtp synlighet i media er det viktig at utstyr som profilerer oss er bra. Ellers gjelder 
dette utstyr som porter, smørebord etc. 
 
Noen utgiftsposter som ble diskutert:  
 
- Landslag: 

o Innkjøp av nye porter – kr. 20.000,- 
o Innkjøp av nye 2 stk smørebord, div smøreutstyr fra Swix – kr. 15 000,- 
o 2 nye WalkieTalkies – kr. 10.000,- 
o  Utstyrskasser osv – kr 7000.- 
 
Total sum 52.000,- kr 
 
=> Godkjennes 
  

- Media/kommunikasjon: 
Dette er en viktig post, vi ønsker å bli mer synlige i media og da trengs det utstyr 
deretter. Skal vi fortsette jobben med å komme igjennom hos NRK trengs det 
nytt kamera som gjør jobben enklere. Bilde og lydkvaliteten må bli bedre. 
 
o Canon XF 100 +  lydutstyr/stativ – kr. 46.000,- 
o Redigeringskurs for 1 person – kr. 4000,- 
 
Total sum 50.000,- kr 
 
=> Godkjennes 
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- Klubber/Region: 
o Utbetalinger til klubber/arranører som søker støtte til arrangement 

=> Avventes 
 

o Innkjøp av premier som kan selges til klubber 
=> Avventer – avvises trolig da dette skaper administrasjon 
 

o Deltakeravgift for NC arrangører på Kick Off/Arrangørseminar i Skurdalen i 
oktober. 
=> Vedtak:  NSF dekker deltagelse for 1 person pr klubb/arrangør 
 

o Det foreslås at klubber kan søke slik at vi klubbene må lage et budsjett.  
Her må vi styre dette mot 1) arrangørstøtte eller 2) fordele ut til NC 
arrangører. 
 
Når vi sender ut info om Terminlisten kan vi jo informere om at det er mulig å 
søke om støtte. 
=> Godkjennes 
 

- Innkjøp av gensere, t-skjorter, sekker, bager etc  
(kan kjøpes i år og selges ut i år + 2012) – kr. Ca 30 000,- 
=> Avventes 
 

- Leie inn bistand til adm. For eksempel 10% stilling i november og desember. => 
Diskuteres 
 

Sak 87 2010-2012 Ny trenerløype i NSF  
Trenerutdanning skal tilpasses nye krav. Dette gjelder for hele Norge. Det er viktig å 
ha gode trenere og rollemodeller både for bredde og toppidrettsutøvere.  
Dette betyr at vi må endre på trenerutdanningen som NSF har i dag. 
Vi ønsker fortsatt å ha et lavterskelkurs for at det ikke skal bli en barriere å få med 
foreldre på disse kursene. Samtidig må vi følge opp i hht nye krav. 
Nye fagplaner og kurslitteratur må utarbeides. Hver enkelt gren skal ha en 
arbeidsgruppe til å gjøre denne jobben. 
Morten møter i utdanningsgruppen og er p.t. oppsatt som representant for Telemark -  
må vurderes m.h.t. tidsbruk. 
Det må opprettes en prosjektgruppe for Telemark. Morten leder dette arbeidet og 
sjekker mot høyskole- og trenermiljø samt Randonee for ressurser.  
Denne gruppen vil ta frem en analyse inkl estiater for videre aktivitet og leveranser.  
 
Økonomi rundt dette må avklares.  
Gruppen som skal jobbe med dette må få noe godgjøring for evt. reise + timeforbruk 
Varighet for totalprogrammet er foreslått til 3 år.  
Prosjektleder: Yngve Thorsen 
 
Morten skisser en prosjektplan som vil revideres etter analysefasen. 
 

 
Sak 88 2010-2012 Kick-off / Høstmøte i Skurdalen 

Kick-off i Skurdalen - for sesongen 2012 ble diskutert  
Innholdet deles i 3: 
1) Informasjon relatert til høstfagmøtet 

Regelendringer, FIS info, Terminliste, generelt kommende sesong 
2) Arrangør seminar 

Telemarknedslaget, et par eksterne foredragsholdere? 
3) Work shop avdeling hvor vi jobber sammen 

 
Anne og Birger skisser videre. 
Leverandører? Morten og Jo sjekker. 

 
Sak 89 2010-2012 Eventuelt 

Ingen saker – punktet utgår. 
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Neste møter  
  

 Mandag 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 
Arrangement Sende ut bekreftelser til de aktuelle arrangørene 

samt lage en informasjonssak på NSF sidene.  
Det informeres også om at det er obligatorisk for 
arrangørene å møte på kick-off møtet i 
Skurdalen 

Morten 2011.09.09 

 


