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Deltakere: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Finn Annmark, Martin Bartnes, Anne Nome 
 
Ikke til stede:   Mai-Linn Vinger, Jørgen Steen Holst, Morten Nordli, Jo Mork 
 
Dato/tidspunkt:  Tirsdag 06. mars 2012 21.00 – 22.10 
 
Sted:   Skype 
 
Tema:   TK-møte nr 21 2010-2012 
 
Referent:    Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 
 

 
Sak 123 2010-2012 Referat fra møte nr 20 

Ingen kommentar – referatet legges ut. 
 

Sak 125 2008-2010 Kort status på faste punkter 
 

• Økonomi/Administrasjon ( Birger ) 
- Budsjett for 2012 

Inntekter/utgifter er gjennomgått av Birger, Jo og Morten og skal gjennomgås 
med NSF økonomisjef torsdag 8. mars. 
Har god kontroll på utgifter. 
Budsjett skal godkjennes på neste Skistyremøte. (Enhver endring skal 
godkjennes her.) 
 

- Region Telemark 
Prosjektforslag er satt opp fra NSF Telemark. Region Telemark vil også 
komme med forslag. Skal diskuteres med Kjell Gunnar Dahle (prosjektleder 
Region Telemark) 
 

- Administrasjon 
Nye arbeidsavtaler skal lages for Jo Mork og Petter Ekran. Koordineres med 
NSF administrasjon. 
Petter Ekran begynner 100% 1. mai (foreløpig delt mellom oss og Hordaland 
Skikrets) 
 

- Fagmøtene for NSF Telemark  
- er satt opp til Fredag 15. juni 09:00 – 18:00 – Hamar. 
Det er lagt opp til felles opplegg fredag kveld slik at det er ønskelig at man 
blir til lørdag morgen. Planleggingsmøte NSF Telemark 28. – 29. mars 
 
Odd Inge Austevoll og Rolf Bryn er bedt om å orientere rundt regelendringer. 
 

- Valg av komité 
Valgkomiteens forslag til komité er mottatt. Dette blir sak under fagmøtet. 
Forslaget lyder som følger:  
 
Leder: Birger Goberg 
Ungdomsrepresentant: Jørgen Steen Holst 
Nestleder: Iver Olav Krohn 
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Medlemmer:  
- Martin Bartnes 
- Magnild Ek (Telemark) 
- Elin Østerud (Akershus) 

 
Det er fortsatt ønske om bidrag/aktivitet fra "utgående" representanter  
 

- Vi må redegjøre overfor våre arrangører hvilke rettigheter og plikter de har til 
sponsorene våre. 
[aksjon] Petter avklarer. 
 
 

• Rennstatus  ( Flere ) 
Harstadfjellrennet gjennomført greit.  
Litt dårlig deltagelse på Randonee, noe bedre på Fjelltelemarken, men generelt 
mindre enn ønsket. 
Alperittet Totalt ca 220 deltakere. Veldig bra arrangement. Men mesteparten av 
deltagerne kjørte alpin. Trolig ca 40-50 som kjørte telemark. Kan kanskje være 
en plass å introdusere randonee i større grad? Mye publikum. 
 
NM Racing gjennomført i Hurdal. 
Greit arrangement. En del forsinkelser på fredag, men ingen alvorlige. Bra 
deltagelse. Mange også i aldersbestemte klasser.  
Parallell på lørdag. Tok veldig lang tid! Må diskuteres hvordan dette kan 
gjennomføres bedre.  
[Aksjon] Tas opp som sak på Vårfagmøtet i fbm regelendringer. 
Sprint søndag gikk veldig greit. 
Veldig heldige med været  
 
[aksjon] Gjøre arrangører oppmerksom på at Nasjonalsangen formelt skal 
fremføres i fbm premieutdeling under NM. Det varierer blant arrangørene om 
denne fremføres. Ble ikke gjort i Hurdal.  
Birger følger opp 
 

• Terminliste/kommende renn/aktiviteter  ( Iver Olav/Jo ) 
NM i fjelltelemark Åndalsnes er neste renn. 
Første lørdag etter påske Galdhøpiggen. 
Helgen etter racing finale racing 
Alt bestykket bra med TD'er etc. 
 

• Markedsarbeid ( Finn ) 
Liten aktivitet på markedssiden siden siste TK møte, men møte mellom Petter, Jo 
og Finn står på trappene når alle er tilbake på Ullevål. 
 

• Telemarknedslaget 
Var til stede under NM i Hurdal. 
Bra besøk med både salg av artikler og utlån av ski. 
Hvor Telemarknedslaget skal være kan sees på følgende sider;  
http://www.skiforbundet.no/Nyheter/2011/september/Sider/Telemarknedslaget.aspx  
 

• Bredde/Region ( Mai-Linn/Morten ) 
Morten og Mai Linn forhindret fra å møte. 
 

• Kompetanseutvikling/Udanning (Morten ) 
Kort status for arbeidet med trenerløypa. 
Arbeidsgruppe telemark har gjennomført oppstartsmøte på Ullevål 22.02, i regi 
av Bjørn Erik Gunnerød som er leder for prosjektet. 
Det er fordelt arbeidsoppgaver og lagt en fremdriftsplan.  
En oppsummering er gjort fra Bjørn Erik som er distribuert til TK via Morten 
 
Morten Norli har ansvar for bilde og videomateriale, også for de andre grenene i 
NSF, knyttet til utviklingen av nytt kursopplegg 
 
[aksjon] Morten – sørge for en presentasjon i Vårfagmøtet. 
 

• Løperne/ungdomsrepresentant ( Jørgen ) 
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Jørgen er på vei til Frankrike og ikke med i møtet. 
 

• Landslaget ( Jo ) 
Jo er på vei til Frankrike, men rapporterer:  
"Laget er i rute, håper på mange gode resultater i Franc og Spania. Treneren 
skal gjøre så godt han kan…. Har 2 jenter som kniver om 2 og 3 plass 
sammenlagt, Anne M og Sigrid kan begge være på pallen Tot WC, det er moro. 
Thomas ligger på 4.plass i klassisk cupen. Her er det mange muligheter!" 
 

Sak 126 2010-2012 Tilleggs- og tidregistreringssystem.  ( Birger ) 
Møte avholdt med Quick Timing fredag 2. mars. 
Onsdag 14. mars – nytt møte i Oslo hvor også Service Teamet v/ Paal Kristenstuen 
deltar. 
Basert på dette vil man beslutte om vi går videre med denne leverandøren. 
Leverandøren har også dialog med FIS. 
Løsningen som presenteres er en web basert løsning med mye fleksibilitet. 
 
 

Sak 127 2010-2012 Eventuelt 
Punktet utgår – ingen saker. 
 
  

Oppsummering av tidligere og aksjoner fra dagens møte 
 
Sak 124  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 
Redegjøre overfor våre arrangører hvilke rettigheter og 
plikter de har til sponsorene våre. 

Petter 2012-03-23 

Parallell – tas opp som sak på vårfagmøtet i fbm 
regelendringer 

Birger 2012-06-15 

Gjøre arrangører oppmerksom på at Nasjonalsangen 
formelt skal fremføres i fbm premieutdeling under NM 
(under Vårfagmøtet – regler??) 

Birger 2012-06-15 

"Trenerløypa" 
Gjøre en presentasjon under vårfagmøtet 
Morten – gi beskjed til Bjørn Erik 

Morten 2012-03-30 

 
 

 
Neste møter: 
 
Følgende forslag kommer fra Anne:  
 
• Tirsdag 10. 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. 


