
Side 1 av 2  Referat - TK-møte nr 17   2010-2012 

 
 

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

(delvis), Martin Bartnes 
 
Ikke til stede:  Mai-Linn Vinger, Morten Nordli, Jo Mork 
 
Dato/tidspunkt:  Tirsdag 15. november 2011 21.00 – 22.30 
 
Sted:   Skype 
 
Tema:   TK-møte nr 17 2010-2012 
 
Referent:    Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 
 

 
Sak 96 2010-2012 Referat fra møte nr 16 

Ingen kommentar 
 

Sak 98 2008-2010 Kort status på faste punkter 
 

 Økonomi/Administrasjon ( Birger/Jo ) 
- Skistyremøte 

Birger deltok. 
Første gjennomgang av budsjett 2012. Dette viser at vi har i utgangspunktet 
en kostnadsside for å opprettholde dagens aktivitet på ca 3 mill og har 
garantert inntektsside på 2 mill. Får vi ikke inn ytterligere sponsor inntekter 
må vi redusere på aktiviteter. 

- Telemark Utviklingsfond 
Søknad om prosjekt og midler er sendt Telemark Utviklingsfond. 
Behandles i møte 5. Desember 

 

 Fjelltelemark/Randonee  ( Iver Olav/Martin ) 
Randonee 
X2 er flyttet til helgen Piggen er. Dermed utgår disse fra NC. 
Samling i Randonee i første helgen i Desember med 27 stykker påmeldt. Dette er 
et bra antall. Lagt opp til spennende innhold med både foredrag om skred samt 
at en tidligere verdensmester fra Frankrike er med på samlingen. 
TK leder spurte om det var kontroll på post 3 midlene. Dette bekreftes. 
 
Fjelltelemark 
Ingen endringer.  
 

 Terminliste/kommende renn/aktiviteter  ( Iver Olav/Jo? ) 
Ingen endringer i terminlisten – det er noe tid til renn og aktiviteter starter. Det 
jobbes med å få på plass TDene for både fjelltelemark og racing for sesongen. 

 

 Markedsarbeid ( Finn ) 
Møte 27. Oktober - Morten, Jo og Finn. 
Diskuterte erfaringer med arbeid og resultater i år. Dette er ikke tilfredsstillende. 
Kom i gang for sent og med for få leads. Erfaring tilsier vi må i gang allerede i 
april å jobbe aktivt frem til sommeren og deretter i august og september. Nå 
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følges opp de vi allerede har vært i kontakt med og som gir positive 
tilbakemeldinger for neste sesong/år. 
  
NSF markedsmøte 28. Oktober med utveksling av erfaringer rundt dette arbeidet. 
Gav input til strategi som tilsier at 700 firmakontakter gir 3 – 5 kontrakter.  
Felles sponsortreff for samtlige grener skal arrangeres fast 2 ganger i året, 
primo april og primo november. 
 

 Bredde/Region ( Mai-Linn/Morten ) 
Mai-Linn var ikke til stede i møtet. Det er kjent at aktiviteter er i gang i de ulike 
regionene. Ellers er Gålå helgen 2.- 4. desember første bredde treff.  
 

 Løperne/ungdomsrepresentant ( Jørgen ) 
God stemning og bra form blant løperne rapporterer Jørgen. 
 

 Landslaget ( Jo ) 
Er i Sölden. Gode forhold så blir 2 dager utover plan. Løperne er i bedre form 
enn noen sinne  

 
Sak 99 2010-2012 Tilleggs- og tidregistreringssystem.   

Møte 9. November gjennomført i Oslo i hht avtaler gjort under sesong-kick-off i 
Skurdalen. Deltakere: Serviceteamet, systemutvikler og Birger 
Serviceteamet simulerte gjennom renn og møtet summerte opp hva som er 
utestående og la en plan for utbedring og korreksjoner.  
25.-27. November møtes serviceteamet + systemutvikler og går gjennom ytterligere 
utbedringer for å se om alt er løst 
Flere testrenn kjøres for på Gålå og det er løpende kontakt mellom Serviceteamet og 
systemutvikler. 

 
Sak 100 2010-2012 Eventuelt 

 Fjelltelemark/Randonee - Tromsø – TD 
Lars Ove Berge foreslås som TD under landsrenn i fjelltelemark som arrangeres i 
Tromsø.  
Det arrangeres også WC i Randonee. Her blir det oppnevnt en internasjonal TD i 
WC som ikke er TKs ansvar. 
 
Kostnader til reise og opphold dekkes av TK hvis det ikke kan dekkes av 
tilskuddet som gis til Randonee-satsingen.  
Iver Olav tar kontakt med Lars Ove. 
Martin gir beskjed til arrangøren om at Lars Ove skal være TD i 
fjelltelemarkrennet slik at de forholder seg til ham på dette området. 

 
 
Oppsummering av tidligere og aksjoner fra dagens møte 
 
Sak 97  2010-2012 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Anne 

Aksjonslisten ble gjennomgått og oppdatert. 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtakswVjlnb3c&
hl=no#gid=5 

 
Aksjoner fra møtet:  
 

Oppgave / Konkret tiltak Ansvarlig Frist 

   

Fjelltelemark landsrenn i Tromsø - Iver Olav tar kontakt 
med Lars Ove vedr. TD oppgave. 

  

Martin gir beskjed til arrangøren om at Lars Ove skal 
være TD i fjelltelemarkrennet slik at de forholder seg til 
ham på dette området. 
 

  

 
 

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

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