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

Petter Ekran, Morten Nordli, Jo Mork, Anne Nome 
 
Ikke til stede:  Finn Annmark,  
 
Dato/tidspunkt:  Onsdag 9. mai 2012 21.00 – 22.30 
 
Sted:   Skype / Ullevål Stadion 
 
Tema:   TK-møte nr 23 2010-2012 
 
Referent:    Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 
 

 
Sak 133 2010-2012 Referat fra møte nr 22 

Ingen kommentar – referatet er lagt ut. 
 

Sak 135 2008-2010 Kort status på faste punkter 
 

 Økonomi/Administrasjon ( Birger ) 
- Skistyremøte 3. mai 

- Forberedelse til tinget 
- Strategiplan som skistyret legger frem for Skitinget ble gjennomgått. 

Her er det beskrevet at Hafjell/Kvitfjell skal være fast arrangør. 2. mai 
2012  takket disse nei til denne rollen. Dermed må "Ny WC arrangør 
" tas op som sak i TK og komme på plass ASAP. 

- Skistyret ble informert om randonee WC Tromsø. Et flott 
arrangement. 
  

- Har hatt div møter i Oslo/ Ullevål for div tema, bl.a. Vårfagmøtet (se senere i 
referatet) 

 

 Rennstatus  ( Flere ) 
Fjelltelemark 
Alle renn er avviklet og sesongen er over.  
Litt ujevn deltagelse, noe bra, noe mindre bra, men stort sett en bra sesong. 
 
Randonee 
Alle renn er avviklet og sesongen er over. Mange bra arrangement. 
WC i Tromsø første helgen etter påske ble en suksess. Sol fra skyfri himmel 
begge dager :-) Renn i sentrum for å vise frem sporten var gøy og vellykket (selv 
om konkurransen hadde færre høydemeter en reglene tilsier, 45m mot krav på 
80-100m) Den individuelle konkurransen i Blåtind fungerte også bra. 
 
Racing 
Alle renn er avviklet og sesongen er over. Greit gjennomført. 
Under NC-avslutningen i Trysil ble det en sak om poeng sammenlagt 
junior/senior. Dette ble tatt opp som sak og avklart og medfører forslag til 
regelendring som vil tas opp under Vårfagmøtet på Hamar 15. juni. 
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Referat fra møte i Telemarkskomiteen 
Onsdag 9. Mai 2012 

TK-møte nr 23 2010-2012 
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 Terminliste/kommende renn/aktiviteter  ( Iver Olav/Jo ) 
Invitasjon til arrangører er lagt ut på NSF Telemark sine web sider.  
Frist for å søke er 15. mai.  
29. mai er det planlagt møte på Ullevål/Skype for å jobbe frem terminlisten. 
 
[Aksjon] Alle TK representantene som var til stede på renn i sesongen vi har bak 
oss skal sende inn sine evalueringsskjema til dette møtet innen 23. mai. 
 

 Markedsarbeid ( Finn ) 
Møte med Rottefella angående fornyelse av avtalen ble gjennomført i dag på 
Ullevål. Nytt møte 30. mai for å presentere ytterligere fra Telemark. Håper på 
avklaring etter det. 
 
Markedsdag gjennomført på Telenor Expo. Fikk positive tilbakemelinger fra våre 
samarbeidspartnere :-) 
 

 Telemarknedslaget 
Siste helgen hengeren var på plass på arrangement var i Trysil under NC 
avslutningen. Etter dette hadde Mai-Linn, Goro og Morten en evaluering av 
opplegget. Nå begynner gjengen å jobbe mot en ny sesong.  
I sommer blir hengeren stående i og administrert av Stryn skisenter. 
Endelig oppsummering kommer på fagmøtet. 
 

 Bredde/Region ( Mai-Linn/Morten ) 
Det skal gjennomføres et møte i morgen, torsdag 10. mai med alle 
regionsansvarlige. I dette møtet vil man samle fakta om aktivitetene ute, evaluere 
sesongen samt stake ut kursen for ny sesong. 
Oppsummering gis på vårfagmøtet. 
 
Jørgen har deltatt på samling med Oslo Akershus med Erik Nesthornet.  
Nye samlinger er planlagt – lag samlet og planlegging er godt i gang. Virker 
veldig bra. 
 

 Kompetanseutvikling/Udanning (Morten ) 
"Trenerløypa" – Arbeidsmøte gjennomført i dag 9. mai. Arbeidsgruppen er i rute i 
forhold til å utarbeide nytt materiale. Bjørn Erik leder arbeidet.  
Frist 1. Juli for å ha materialet (kompendiet) klart. 
Representant fra Randonee var med på møtet i dag. (Tronvoll som er tilknyttet 
skigymnaset i Meråker) Dette var veldig positivt. 
Trenerløypa presenteres ytterligere på Vårfagmøtet. 
 

 Løperne/ungdomsrepresentant ( Jørgen ) 
Sesongen avsluttet. Mange har satt pris på å ha en pause.  
Begynner å se fremover mot ny sesong. Landslagsaudition lørdag 12. mai.  
 

 Landslaget ( Jo ) 
Evaluering gjennomført med alle løpere (bortsett fra 2 grunnet geografi, men 
disse er planlagt) 
Evaluering oversendes TK leder og det gjøres en vurdering om det er saker som 
skal diskuteres i komiteen. 
Avslutning gjennomført sist uke. Med Go-Cart kjøring og høyt konkurranseinstinkt 
;-) Jo vant Jørgen nr 2 og  Anne Marit nr 3 :-) Middag etterpå 
Landslagaudition lørdag 12. mai. Da samles 12 løpere til tester på 
Olympiatoppen, 
 
 

Sak 136 2010-2012 Tilleggs- og tidregistreringssystem.  ( Birger ) 
Det jobbes videre med leverandøren Quick Time 
Arbeidet vil presenteres på Vårfagmøtet.  
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Sak 136 2010-2012 Ny WC-arrangør 
TK både i Norge og i FIS har ønsket å ha mer eller mindre faste arrangører. 
Dette for å få forutsigbarhet og langsiktige planer samt at arrangør kan opparbeide 
profesjonalitet og økonomi over tid. 
TK har lett etter arrangør nr 2 og landet for en tid tilbake på Hafjell/Kvitfjell. Disse 
trakk seg 2. mai. Henvendelse er nå rettet til Geilo fra Jo og Petter. Disse er er 
forespurt om WC avslutning + Junior WM 
Hastemøter er gjennomført på Geilo som er positive til å ta arrangementet. Endelig 
tilbakemelding om beslutning gis inne 17. mai. De økonomiske forholdene må 
sjekkes.  
For å unngå konflikt i roller vil Birger ikke delta i hovedkomité, men vil bistå 
organisasjonskomiteen på utsiden. Ved håndtering av saker knyttet til WC Geilo i TK 
vil Birger fremstå nøytralt. 
 
 

Sak 136 2010-2012 Vårfagmøtet  ( Birger ) 
Agenda er utarbeidet og klar. 
Anne lager utkast/ramme til presentasjon og oversender til Petter. 
Flere i TK har oppgaver inn i presentasjon en 
 
TK møte 5. juni vil trolig være siste møte før vårfagmøtet (om ikke andre behov 
oppstår).  
 
 

Sak 138 2010-2012 Eventuelt 
Punktet utgår – ingen saker. 
 
  

Oppsummering av tidligere og aksjoner fra dagens møte 
 
Sak 134  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 

   

   

   

   

   

 
 
 
Neste møter: 

 Tirsdag 5. Juni 2012 kl 21.00 – 22.00(30) pr Skype – Anne ringer opp 

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

