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Deltakere: Birger Goberg (delvis), Iver Olav Krohn, Finn Annmark, Martin Bartnes, Morten 

Nordli, Anne Nome 
 
Ikke til stede:  Mai-Linn Vinger, Jørgen Steen Holst, Jo Mork 
 
Dato/tidspunkt:  Onsdag 18. januar 2012 15.00 – 18.00 
 
Sted:   Ullevål Stadion 
 
Tema:   TK-møte nr 19 2010-2012 
 
Referent:    Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 
 

 
Sak 106 2010-2012 Referat fra møte nr 18 

Ingen kommentar – referatet legges ut. 
 

Sak 108 2008-2010 Kort status på faste punkter 
 

• Økonomi/Administrasjon ( Birger ) 
- Petter Ekran er ansatt som administrasjonssjef. 

Begynner gradvis med  
- Jan+feb – ansvar for idrettsregistreringen. 
- 15. feb – 15. mai – 50% Telemark NSF – 50% Administrasjonssjef i 
Hordaland Skikrets 
- Deretter 100%  
Fordeling mellom Jo, Morten og Petter:  
- Morten – Bredde rekruttering, region – konsulent på timebasis 
- Jo – Landslaget, Olympiatoppen etc. 
- Petter – Administrasjonssjef - følge opp vedtak i TK, bindeledd mellom alle 
aktiviteter, følge opp regnskap og budsjett etc. 
Ønsker også å jobbe mot sponsor/marked i fremtiden. 
 

- Telemark utviklingsfond 
Signering ble foretatt før jul med god pressedekning på Holmenkollen. 
Nå i 2012 får vi 1 million mer enn tidligere antatt da Telemark 
Fylkeskommune har regnet med sesongen 2011.  
Dette kommer veldig godt med og er gledelige nyheter! 
 

- Budsjett 
Budsjett og regnskap ble ikke gjennomgått i møte av ulike årsaker.  
Budsjettet 2012 er p.t. ikke helt oppdatert grunnet noe utestående fakturering 
og den siste inntekten, men dette er på plass innen få dager..  
 

- Post 3 midler 
Søknad ble ferdig og levert i tide (2012.01.03) 
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• Fjelltelemark/Randonee  ( Iver Olav/Martin ) 
Andre helgen med NC i både Randonee og Fjelltelemark er gjennomført på 
Kårvatn. Litt lav deltagelse, men ellers bra 
Neste renn i Fjelltelemark er Villom – i rute. 
Randonee: Lag er tatt ut til EM – 4-10. februar. Blir 5 konkurranser i 
mesterskapet.  
Har fått ør-litt mer inntekter gjennom eksisterende sponsorer. Veldig positivt  
 

• Terminliste/kommende renn/aktiviteter  ( Iver Olav/Jo ) 
Fortsatt utestående TD på 2 renn (ref. sak 103 2010-2012 – møte 18) 
Terminliste er oppdatert og ligger tilgjengelig på NSF Telemark.  
"Årshjul" som viser fordeling av ressurser (TD, Serv.team, TK-rep) på ulike renn 
er ikke oppdatert og lagt ut enda. Dette vil bli gjort ASAP. 

 
• Markedsarbeid ( Finn ) 

- Markedsforum 
Har hatt 2 møter. 
Forum under NSF totalt for å koordinere markedsaktiviteter på tvers av 
grener. Skal ha B2B samling 3. mai på Telenor. 
General sponsor – søker å få general sponsor på plass før sommeren. 

- Skipool 
Reforhandling av avtale 

- Ny ansatt på vei inn – planlegger "mottak" av Petter og hans aktiviteter. 
- Mye bra TV dekning og logoeksponering av Skiforbundet (i hht rapport fra 

Sponsor insight) Men målingen er i stor grad fra TV og trykte medier. 
Telemark har nok mer aktivitet på nett. 

 
• Bredde/Region ( Mai-Linn/Morten ) 

- Telemarknedslaget 
Er blitt en suksess og bidrar til synlighet  
Bekkelaget har brukt hengeren 2 helger på rad i større arrangement 
Neste stopp: Haflo. Større arrangement hvor også Eirik Rykkhus er med 
Hengeren er nå booket gjennom store deler av sesongen. 
Sertifikat klasse E kreves for å kjøre hengeren. 2-3 personer i miljøet vil ta 
sertifikat for å kunne bidra samt at 2 stk (Goro og Mai-Linn) bytter på å bli 
med rundt som "henger babes" ;-) 
Det er en del logistikk som må styres, men vi håpet er at vi tjener på dette 
totalt sett.  
Brosjyre materiale er på gang. 

- Barnepakker:  
300 par bindinger og 300 par Åsnes ski med Telemarknedslaget design er på 
vei inn og vil selges via Idrettsbutikken. Skal monteres ferdig før salg. 
Disse skiene vil også være med i Telemarknedslaget hengeren. Ikke for salg, 
men for å vise frem / tilby for prøve med henvisning til idrettsbutikken. 
[Aksjon] Morten – sjekke med Idrettsbutikken for mulige ressurser i området 
som kan gjøre monteringsjobben. 

- Regionssatsningen 
Aktiviteter i gang i de ulike regionene. 

- Trening med landslaget på Geilo   
Etter NC på Geilo 6.-7. januar ble søndagen en vellykket "aktivitetsdag"! 
Landslaget tok med seg utøvere i alle aldre i flere grupper og trente et par 
timer. Dette falt veldig i smak! Et veldig positivt bidrag  
 

• Kompetanseutvikling/Udanning (Morten ) 
- "Trenerløypa" – revidering av dagens kursopplegg og materiale (ref. tidligere 

informasjon – sak 87 2010-2012 – Møte 15) 
Prosjektleder: Yngve Thorsen 
Møte i kveld med Yngve Thorsen, Bjørn Erik Gunnerød og Morten. Håper å 
få Bjørn Erik med på laget som prosjektleder som kan dra aktiviteten for 
Telemark. 

 
• Løperne/ungdomsrepresentant ( Jørgen ) 

Landslaget er på vei til Rauris i Østrike for WC. 
 

• Landslaget ( Jo ) 
Landslaget er på vei til Rauris i Østrike for WC. 
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Mye aktivitet på Jo om dagen som trolig vil sette pris på avlastningen når vi får 
en ansatt til på Ullevål. 
 

Sak 109 2010-2012 Tilleggs- og tidregistreringssystem.   
Tilleggs- og tidregistreringssystemet ble igjen testet ut på Geilo og dessverre ser vi 
nå at vi må stoppe videre utvikling og forsøk på tilpasninger og søke mot en ny 
leverandør. Systemet har fortsatt store mangler, systemutvikleren har ikke kapasitet 
til å bidra og rent designmessig vil det være vanskelig å komme i mål.  
 
Nå startes et prosjekt med leverandøren QuickTiming. Disse har gode resultater å 
vise til. Er bl.a. den nye samarbeidspartneren til Skarverennet og Skarverittet m.m.  
 
QuckTiming har lovet at dette skal være ferdig til sesongavslutningen i Trysil. Dvs vi 
får ikke et fult fungerende system til årets sesong, men dette skal være klart både 
internasjonalt og nasjonalt for neste sesong.  
Vi vil trolig fortsatt bruke systemet videre i sesongen da det er bedre enn "ikke noe". 
Men systemet mangler bl.a. FIS rapportering som Serviceteamet må gjøre manuelt 
selv i tillegg til en rekke andre ting. 
 
TK besluttet at Sondre Goberg følger prosjektet videre. (Birger avholdt seg fra å 
"stemme" grunnet inhabilitet) 
 
Møte med QuickTime er avtalt 14. februar.  
 

Sak 110 2010-2012 Internasjonal Telemark-TD fra Norge 
Vi trenger minst en ny FIS-TD fra Norge. 
TK foreslår overfor FIS-Telemark at Lars Ove Berge utdannes og godkjennes til FIS-
TD. Utdanning foreslås hvis mulig, utført på Kvitfjell i forbindelse med WC i januar 
Kjell Gunnar Dahle har vært i kontakt med FIS Race Director (Andrea) som er positiv. 
[Aksjon] Iver Olav informerer Lars Ove og FIS Race Director om vedtaket 
 

Sak 111 2010-2012 Utdanning av nye TD’er i telemark 
Det er behov for flere godkjente TD’er i vår gren. Det bør derfor arrangeres et TD-
kurs denne vinteren helst i forbindelse med et NC-arrangement. 
Behovet er størst innen Fjelltelemark og særlig innen Randonee der vi ikke har noen. 
Innen Racing er vi bra dekket. Ref. neste sak vedr. Randonee som ikke har egne 
formelt godkjente TD'er i det hele tatt.  
Et opplegg lages trolig til NC-arrangementet Harstadfjellrenne. 
Opplegg med teori fredag ettermiddag/kveld. Deretter følges arrangementet og så 
med oppsummere etter arrangementet.  
 
[Aksjon] Iver Olav og Martin diskuterer hvor (trolig Harstadfjellrennet) og hvordan et 
kurs kan gjennomføres og kommer tilbake med forslag.  
[Aksjon] Iver Olav og Martin ser etter kandidater til kursdeltakelse i de ulike 
miljøene. 
 

Sak 112 2010-2012 TD’er til randonne/fjelltelemark 
Pr. dags dato har vi ikke noen i Skiforbundet som formelt er godkjent som TD i 
randonne. Martin har fungert som TD foreløpig. Vi bruker Alpin/Telemark TD'er enn 
så lenge. 
 

Sak 113 2010-2012 Deltagelse i skileikting i Morgedal 
Vi har fått invitasjon fra Morgedal om å delta på "Skileikting" i Morgedal 8.-10. Juni. 
Et samarbeid innen er etablert innen arenaene Morgedal, Vierli og Gaustadtoppen. 
TK ønsker å delta og vil melde dette tilbake.  
[Aksjon] Martin melder tilbake at TK deltar med min 2 personer (Martin og Birger) 
 

Sak 114 2010-2012 Kongepokal 
Denne skal deles ut til damer i år. 
Vedtak: Deles ut til klassisk sprint. 
 

Sak 115 2010-2012 Eventuelt 
- Evaluering av renn utover TDens rolle 

Vi har tidligere diskutert at vi mangler dokumentasjon fra arrangement utover 
TDens rapport. Videre har vi ikke vært flinke til å benytte TDens rapport som 
underlag når ny terminliste skal besluttes.  
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TK-representantene er nå gitt i oppgave å følge opp andre deler av 
arrangementet. Men vi er ikke blitt enige om "sjekkliste"/elementer å vurdere 
[Aksjon] Iver Olav skisser opp utkast til "sjekkliste" 
[Aksjon] Anne sender ut "Årshjul"/Terminliste slik at vi igjen kan fylle inn hvilke 
arrangement de ulike TK-medlemmene stiller på.De ulike arrangementene vil bli 
diskutert/fulgt opp i hvert påfølgende TK-møte. 
 

 
Oppsummering av tidligere og aksjoner fra dagens møte 
 
Sak 107  2010-2012 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Anne 

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

Nye aksjoner fra dagens møte:  
 
Oppgave	  /	  Konkret	  tiltak Ansvarlig Frist 
Sjekke med Idrettsbutikken for mulige ressurser i 
området som kan gjøre monteringsjobben. 

Morten 2012-01-31 

Informerer Lars Ove og FIS Race Director om at TK har 
vedtatt at Lars Ove Berge utdannes og godkjennes til 
FIS-TD. Utdanning foreslås hvis mulig, utført på Kvitfjell 
i forbindelse med WC i januar 
 

Iver Olav 2012-01-31 

Diskutere hvor (trolig Harstadfjellrennet) og hvordan et 
kurs kan gjennomføres og kommer tilbake med forslag.  

Iver Olav 
og Martin 

2012-01-31 

Ser etter kandidater til kursdeltakelse i de ulike 
miljøene. 

Iver Olav 
og Martin 

2012-01-31 

Melde tilbake til Morgedal om at TK deltar med min 2 
personer (Martin og Birger) på skileikting i juni 

Martin 2012-02-10 

Skisse opp utkast til "sjekkliste" til bruk for en 
helhetsvurdeling av de ulike arrangementene 

Iver Olav 2012-01-27 

Sende ut "Årshjul"/Terminliste slik at vi igjen kan notere 
hvilke TD'er, TK-representanter og Service Team 
representanter som deltar i de ulike arrangementene 

Anne 2012-01-27 

 
 

 
Neste møter: 
 
Følgende forslag kommer fra Anne:  
 
• Tirsdag   7. Februar 2012 kl 21.00 – 22.00 (30) pr Skype – Anne ringer opp 
• Tirsdag   6. Mars 2012 kl 21.00 – 22.00 (30) pr Skype – Anne ringer opp 
• Onsdag 11. April el Tirsdag 17. April 2012 kl 21.00 – 22.00 (30) pr Skype – Anne ringer opp 
• Tirsdag   8. Mai 2012 kl 21.00 – 22.00 (30) pr Skype – Anne ringer opp 
 
 
Alle møtene er foreslått per Skype. Neste fysiske møte er ikke berammet. 


