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

Bartnes, Morten Nordli, Anne Nome 
 
Ikke til stede:   Finn Annmark, Jo Mork, 
 
Dato/tidspunkt:  Mandag 06. februar 2012 21.00 – 22.00(30) 
 
Sted:   Skype 
 
Tema:   TK-møte nr 20 2010-2012 
 
Referent:    Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 
 

 
Sak 116 2010-2012 Referat fra møte nr 19 

Ingen kommentar – referatet legges ut. 
 

Sak 118 2008-2010 Kort status på faste punkter 
 

• Økonomi/Administrasjon ( Birger ) 
Aktiviteten innen økonomi/administrasjon er noe lavere enn normalt for tiden med 
en TK-leder med armen i fatle og en sportssjef/adm.ansvarlig på reise i 
anledning WC i USA. 2 dagers arbeidsmøte er planlagt i slutten av mars for 
gjennomgang. 

 
- Telemark utviklingsfond 

God dialog.  
 

- Idrettsregistreringen 
Er i gang vha Petter Ekran. 
 

• Fjelltelemark/Randonee  ( Iver Olav/Martin ) 
Planlagt Norges Cup renn i Fjelltelemark i Villom er avlyst. Ingen informasjon er 
gitt NSF om dette. Nyheten er plukket opp via arrangørens hjemmeside.  
Dette er ingen god måte å avlyse renn på. 
[Aksjon] Iver-Olav tar kontakt med arrangør for avklaring. 
 
Birger har hatt tlf. møte med Jon Damman. TK foreslår at hvi støtter Jon som 
styremedlem i den internasjonale randonee organisasjonen.Det lages en paraply 
organisasjon i Norge kalt Norsk Skialpinisme med et eget styre/blir et 
selvstendigunderutvalg under TK. 
 
EM i Randonee er i gang i Frankrike og vi har flere deltakere med.  
Spennende å følge. 
EM startet på søndag og varer frem til mandag. Norge har en tropp på 12 
utøvere. Det skal konkurreres i lag, sprint, vertikal, individuelt og staffet. Så 
langet er Ove Erik Tronvoll sin 16. plass i sprint det beste resultatet 
 

• Terminliste/kommende renn/aktiviteter  ( Iver Olav/Jo ) 
WC ble arrangert på Rjukan/Gaustablikk i helgen som var.  
God stemning, men litt lite publikum.  
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Veldig spennende med parallell som ble kjørt for første gang i WC sammenheng. 
Vellykket gjennomkjøring. Bra tilbakemeldinger både fra løpere, sponsorer og 
samarbeidspartnere. Gøy å se dette på TV!  
Stor takk til Rolf Bryn, Harald Kværner og Bjørn Erik Gunnerød som steppet inn 
med en kjempeinnsats for å få dette til! 
 
WC i USA på gang 13.-19. februar - Jo er opptatt med forberedelser. 
 

• Markedsarbeid ( Finn ) 
Finn ikke til stede i møtet, men refererer at møte er avtalt med Petter Ekran 21. 
feb. for å utarbeide en fremdriftsplan/ arbeidsdeling med oppfølging av nye 
samarbeidspartnere. 
 
Telemarknedslaget 
Har vært i Sogn og Fjordane. Meget vellykket! Alt utstyret var ute hele tiden.  
Var også på Gaustadblikk – litt mindre "trafikk" 
Neste aktivitet er NM i Hurdal. 
 
 

• Bredde/Region ( Mai-Linn/Morten ) 
Fakturering fra breddesamlingen er ferdig. 
Rjukan – løpere arrangører – mye positiv tilbakemelding. Veldig bra stemning.  
 

• Kompetanseutvikling/Udanning (Morten ) 
Bjørn Erik Gunnerød har fått rollen som leder av arbeidsgruppe Telemark. 
Oppstartsmøte i arbeidsgruppen førstkommende helg. 
Dette arbeidet bør presenteres for TK. Da det er viktig for hele NSF. 
 

• Løperne/ungdomsrepresentant ( Jørgen ) 
Jørgen var delvis tilstede på møtet og rapporterer følgende;  
Løperne er stort sett fornøyd med resultatene i starten av sesongen og ser frem 
til USA-turen! De unge som har vært med i Norge har levert veldig bra og er et 
bra tilskudd i gjengen! 
 

• Landslaget ( Jo ) 
Jo deltok ikke på møtet – jobber med forberedelse til WC i USA 
 

Sak 119 2010-2012 Tilleggs- og tidregistreringssystem.  ( Birger ) 
Som rapportert i tidligere møte;  
Dagens tilleggs- og tidregistreringssystem er bestemt at ikke skal følges videre. 
Systemet har for mange feil og mangler. 
 
Som tidligere referert har vi ny leverandør – QuickTiming – og ny prosjektleder – 
Sondre Goberg. Sondre var på Rjukan og gjorde observasjoner og hentet erfaringer. 
Har satt seg inn i avtalen med tidligere leverandør. 
Mål: Skal ha nytt system oppe før neste vinter. 
 
Oppfølging mot FIS 
FIS ønsker ikke å få demonstreert et system som ikke er 100%. Derfor må Norges 
bidrag utsettes til neste år.  
Birger har avtalt med Odd Inge Austevoll om at han gir beskjed til Frankrike. 
Paal Kristenstuen og Tor Ødegaard har stilt seg positive til å reise til Chamonix. 
[Aksjon] Birger informerer disse om at det ikke lenger er aktuelt med bidrag i 
inneværende sesong. 
 
 

Sak 120 2010-2012 Oppdal Skigymnas og Toppidrettsgymnaset på Geilo NTG [Birger og Morten] 
Både Oppdal Skigymnas og Toppidrettsgymnaset på Geilo NTG har tatt kontakt med 
NSF telemark.  
 
Oppdal Skigymnas ønsker å opprettholde tilbud for telemark, men det er krevende å 
få søkere. De har behov for 6-7 søkere for å opprettholde tilbudet. Søknadsfrist er 1.  
Ber om hjelp fra NSF-Telemark.  
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Toppidrettsgymnaset på Geilo NTG er interessert i å opprette en linje. De ser et 
stort potensiale i en del alpinister som ikke lykkes helt og som kan tenke seg 
telemark.  
 
For inneværende år bør fokus legges på Oppdal Skigymnas da linjen allerede finnes 
og at det er viktig at denne opprettholdes. Geilo bør følges opp for mulig opprettelse 
av tilbud.  
Vedr. oppdal - Sak er lagt ut på NSF Telemark sine sider i dag. 
Mulige ytterligere tiltak:  
- Kartlegge potensielle søkere fra telemarksmiljøet (født i 96).  

[Aksjon] Morten gjør litt undersøkelser. 
- Gjennomføring av skisamling på Oppdal der man inviterer personer i den aktuelle 

aldersgruppen (96' årgangen) og samtidig gir en orientering om tilbudet og 
opplegget på Oppdal. Må gjøres innen søknadsfristen, 1. mars.  
Er dette mulig og hvordan? Kan kombineres med evt. regionssamling?  
[Aksjon] Mai-Linn tar kontakt med Region Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag 
for 1) og sjekke muligheten av skisamling og 2) for å høre om mulig deltagelse 
med –'96 og '97 årgang inkl trener.  
[Aksjon] Morten evt. profilerer mot resten av landet. 
[Aksjon] Morten – Melde inn Skigymnas som sak til neste fagmøte 

 
 

Sak 121 2010-2012 Årshjul/Terminliste – TK representanter på renn [Anne] 
Terminlisten ble gjennomgått. TK representanter og TD'er er på plass til alle renn 
(bortsett fra TD til et renn, men dette kommer på plass.) 
[Aksjon] Morten legger ut listen på NSF telemark sine sider. 
 
 
 

Sak 122 2010-2012 Eventuelt 
 
1) Dommer til NM i Hurdal 

Boy Skøre foreslått og vedtatt. 
[Aksjon] – Iver Olav informerer. 
 

2) Parallell – innspill til regelendringer basert på erfaring fra WC 
 
- Aldersbestemte klasser 

Under aldersbestemte klasser vil det bli mange som vil få maks tillegg(5 sek) da 
de ofte ikke har lært seg riktig telemarkposisjon.  
 
Forslag til vedtak:  
Med mer enn 2 tillegg får en ikke maks. tillegg, men en går den lengste omveien 
på skøytedelen. Dette gjelder aldersbestemte klasser.  
Dersom en ikke prøver å kjøre telemarkssving vil juryen kunne diskvalifisere 
løperen pga. "usportslig opptreden". 
 

- Senior 
Max tillegg er i hht regelverket 5 sekunder. Dette viste seg å være for mye. 
Det er ønske om at juryen skal kunne bestemme hva max tillegg skal være - 
mellom 3-5 sekund.  
 
Forslag til vedtak:  
Til NM i Hurdal settes max tillegg til 3 sekunder.  

 
Regelendringer må spilles inn til Skistyret og FIS, men TK kan bestemme 
tilpasninger/endringer til NM 2012 i Hurdal. 

 
TK vedtak: 
Endring i reglene i hht overstående besluttes gjennomført for NM 2012 i Hurdal.  
[Aksjon] Anne kontakter Odd Inge Austevoll og Hurdal (Rolf Bryn??) med 
informasjon om disse endringene 

 
3) "Utviklingsorientert ungdomsidrett" 

Vi har 100.000,- i budsjett under denne posten. Dette må følges opp og 
rapporteres inn innen 1. mars 2012. 
[Aksjon] Morten følger opp.  
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4) Vårfagmøte 2012  
Avholdes Fredag 15. Juni på Hamar 
Oppstart for planlegging er 28. – 29. mars 
 

 
  

Oppsummering av tidligere og aksjoner fra dagens møte 
 
Sak 117  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 
Ta kontakt med arrangør (Villom) for avklaring om 
hvorfor NC-renn ble avlyst uten god kommunikasjon til 
miljøet. 

Iver-Olav 2012-02-24 

Informere Pål Kristenstuen og Pål Ødegaard om at det 
ikke lenger er aktuelt med bidrag i inneværende sesong. 

Birger 2012-02-24 

Gjøre litt undersøkelser vedr. kartlegging av potensielle 
søkere fra telemarksmiljøet (født i 96). 

Morten 2012-02-10 

Ta kontakt med Region Møre og Romsdal og Sør-
Trøndelag for  
1) å sjekke muligheten for skisamling og  
2) for å høre om mulig deltagelse med –'96 og '97 
årgang inkl trener.  

Mai-Linn 2012-02-10 

Profilere evt. skisamling overfor resten av Telemarks 
Norge 

Morten 2012-02-10 

Melde inn Skigymnas som sak til neste fagmøte Morten 2012-03-23 
Legger ut Terminlisten/Årshjuleet på NSF telemark sine 
sider. 

Morten 2012-02-16 

Informere om at Boy Skøre vedtatt som dommer til NM i 
Hurdal 

Iver Olav 2012-02-24 

Kontakte Odd Inge Austevoll og Hurdal (Rolf Bryn??) 
med informasjon om endringer  
i reglene for parallell besluttet gjennomført for NM 2012 i 
Hurdal. Ref. vedtak i TK møte nr 20-2010-2012  

Anne 2012-02-24 

"Utviklingsorientert ungdomsidrett" 
Vi har 100.000,- i budsjett under denne posten. Dette 
må følges opp og rapporteres inn innen 1. mars 2012. 
Morten følger opp.  

Morten 2012-03-01 

 
 

 
Neste møter: 
 
Følgende forslag kommer fra Anne:  
 
• 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. 


