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Deltakere: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Mai-Linn Vinger, Jørgen Steen Holst, Martin Bartnes, 

Morten Nordli, Anne Nome 
 
Ikke til stede:  Finn Annmark, Jo Mork 
 
Dato/tidspunkt:  Tirsdag 6. desember 2011 21.00 – 22.30 
 
Sted:   Skype 
 
Tema:   TK-møte nr 18 2010-2012 
 
Referent:    Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 
 

 
Sak 101 2010-2012 Referat fra møte nr 17 

Ingen kommentar – referatet legges ut. 
 

Sak 103 2008-2010 Kort status på faste punkter 
 

• Økonomi/Administrasjon ( Birger ) 
- Telemark Utviklingsfond 

Søknad om prosjekt og midler fra Telemark Utviklingsfond (TUF) ble 
behandlet og godkjent i møte 5. desember. 
21. desember skal signering foretas. 
 
TK er positive til å utvide "staben" med en administrator;  
en ny medarbeider med hovedansvar for oppfølging av avtale med TUF og 
administrasjon på Ullevål. 
 
Budsjett justeres i hht inngått avtale og forpliktelser. 
Birger, Jo og Morten møtes Fredag 9. desember og inkluderer dette også 
som sak. 
 

- Skistyremøte Onsdag 7. Desember – Birger deltar. 
 

 
• Fjelltelemark/Randonee  ( Iver Olav/Martin ) 

Randonee 
Ny sponsor på Norgescupen - Lifessystem. 
Veldig bra samling i Åndalsnes/Bjorli i helgen med flere nye. 
Mye bra innhold, bl.a. også med bidrag fro tidligere verdensmester fra Frankrike. 
3 stk fra ”Adressa” deltok også så vi håper på en god artikkel om randonee i 
denne og ytterligere aviser  
Første NC renn nærmer seg. 
 
Fjelltelemark 
Alt i rute. Første renn er i midten av januar. 
 

• Terminliste/kommende renn/aktiviteter  ( Iver Olav/Jo? ) 
Terminlisten er klar og lagt ut. TDer er satt på alle renn bortsett fra 2 renn som vi 
håper å ha klare innen kort tid. 

 
www.skiforbundet.no  
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• Markedsarbeid ( Finn ) 

Finn ikke til stede i møtet. 
 

• Bredde/Region ( Mai-Linn/Morten ) 
Breddesamlingen som skulle gått på Gålå helgen 2.- 4. desember ble grunnet 
snemangel flyttet til Kvitfjell. Det la ingen demper på arrangementet. Små og 
store hadde en flott samling! 
 
Telemarknedslaget ble også presentert for første gang.  
Det fungerte etter intensjon. Veldig mange var innom. Flere prøvde utstyr og det 
ble også solgt en del fleecegensere og luer med NSF Telemark profil.  
En del erfaringer – mange positive – og noen som fører til litt justeringer.  
 
Planen fremover er å være rundt hos alle regioner samt å være på samtlige NC 
og NM arrangement. Hengeren er til disposisjon når den er ledig – oversikt som 
viser når den er ledig ligger på web.  
 
Det kommer nye spesialdesignede barneski i løpet av januar – 15 sett i hengeren 
som demo + flere for salg i idrettsbutikken. 
 
Bemanning 
Det er høy aktivitet rundt Telemarknedslaget og det kreves en del av de som 
bemanner den. Viktig å sørge for god bemanning. Et team som følger hengeren 
rundt bør opprettes. Dette kan ikke være TK representanten på de ulike rennene. 
da bemanningen rundt Telemarknedslaget må være sikker og TK 
representasjonen kan (avhengig av arrangement) kreve at TK repr. ikke kan 
bidra som ønsket. 
 
Ytterligere 2 personer må ta sertifikat til å kjøre hengeren – dette budsjetteres 
inn. 
 

• Løperne/ungdomsrepresentant ( Jørgen ) 
Ferdig med en bra samling på Kvitfjell! Gøy - Telemarkløpere overalt  
Små-alpinister er overhørt mens de sa til foreldrene at de ønsket seg 
Telemarkski  
Løperne er godt i gang. Det ser bra ut for sesongen. Uttak for første runde 
offentliggjøres i morgen.  
God moral og kommunikasjon i laget. 
Ros til landslagsløperne for ikke å være høye på pæra! For eksempel fungerte 
Jørgen som starter på rennet på Kvitfjell i helgen (da han er skadet). Videre 
engasjerer de store og små og leker gjerne med våre yngre utøvere. Det er flott 
for sporten! 
Ellers noe skolearbeid på medlemmer av landslaget fremover med 
oppgaveinnlevering og eksamener.  
Neste samling er 15-19. desember og neste fysisk test er 21. desember. 
 

• Landslaget ( Jo ) 
Jo og Sigrid i Hemsedal. p.t. er det foto-sesjon med sponsor. 
Uttak til WC er klart og legges ut på nett i morgen.  
Laget er i fin-fin form  

 
Sak 104 2010-2012 Tilleggs- og tidregistreringssystem.   

For 14 dager siden ble en del arbeid gjort. 
Testet siden da og tilbakemeldinger til utvikler er gjort etter dette.  
Birger følger opp. 
Det skal kjøres med telefoner på Geilo. 
 

 
Sak 105 2010-2012 Eventuelt 

- Gaustadtoppen booking 
Uoverensstemmelse mellom NSF og Gaustadtoppen har ført til utestående 
sponsormidler. Det jobbes med å  
 

- Arrangement – oppfølging 
Vi mangler en med ansvar for arrangement innen TK (el i administrasjonen) 
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Med dette får vi utfordringer rundt å kvalitetssjekke arrangement både under 
planlegging, utføring og etterarbeid.  
 
 
Et eksempel gjelder resultatservice 
Skiforbundet legger til rette for at det sendes resultater til NSF og at disse legges 
ut på NSF sine sider. Tidligere har bl.a. Telemarkski.org fungert her, men vi bør 
søke at dette håndteres mot de offisielle sidene. Dette etterspørres bl.a. av media. 
 
Aksjon: Morten, Jo, Birger diskuterer dette i admin møte fredag 9. desember. 
Aksjon: Iver Olav – Ta kontakt med Trond Gunleiksrud for å høre om han fortsatt 
vil administrere Telemarkski.org siden. 
 

- Post 3 midler 
Tid for rapport og søknad i fbm post 3 midler. Følgende frister gjelder: 
2011.12.16 - Prosjektene våre skal prioriteres 
2012.01.03 - Rapport om hva som er oppnådd med tiltaket skal være ferdig 
2012.01.03 - søknad for 2012 skal være ferdig 

 
 
Oppsummering av tidligere og aksjoner fra dagens møte 
 
Sak 102  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 
Arrangement – oppfølging og resultatservice  
Morten, Jo, Birger diskuterer dette i admin møte fredag 9. 
desember 

Birger 2011.12.09 

Ta kontakt med Trond Gunleiksrud for å høre om han 
fortsatt vil administrere Telemarkski.org siden. 

Iver Olav 2011.12.31 

Post 3 midler:  
Prosjektene våre skal prioriteres 
Martin må gjøre dette for Randonee, Morten veileder og 
ser på resten. 

Martin 2011.12.16 

Post 3 midler:  
Rapport om hva som er oppnådd med tiltaket skal være 
ferdig 

Morten 2012.01.03 

Post 3 midler:  
Søknad for 2012 skal være ferdig 
 

Morten 2012.01.03 

Fakturering av deltakere på breddesamlingen. Mai-Linn 2011.12.23 
 

 
 

Neste møte  
 
Dette blir på nyåret og vi burde etterstrebe å få til et fysisk møte – trolig i Oslo. 
Mulige datoer kan være mandag 9. el tirsdag 10. Januar 
 
Birger, Jo og Morten møtes Fredag 9. desember og inkluderer dette også som sak og kommer tilbake med 
forslag til TK. 
 
Og selv om det føles tidlig;  
 

God jul og godt nytt år ønskes!  


