
Side 1 av 4  Referat - TK-møte nr 4   2010-2012 

 
 

 

Deltakere: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Finn Annmark, Anne Nome, Mai-Linn Vinger, 
Jørgen Steen Holst, Morten Nordli, Eivind Modalsli, Martin Bartnes 
 

Ikke til stede:  (Dårlig dekning - Jørgen falt av underveis i møtet) 
          
Dato/tidspunkt:  Tirsdag 12.10.2010 kl. 20.00 – 21.00 
 
Sted:   Pr. Skype 
   (http://www.skype.com/intl/no/get-skype/on-your-computer/windows/) 
 
Tema:   TK-møte nr 4 2010-2012 
 
Referent:    Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 

 
 
Sak 19  2010-2012 Referat fra sist møte 

Ingen kommentarer. 
 
 

Sak 20  2010-2012 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Anne 
1) Aksjonslisten 
2) Fra fagmøtet på Lillestrøm 
 
Aksjonene ble gjennomgått og status oppdatert. 
Aksjonene fra fagmøtet på Lillestrøm er ført inn i aksjonslisten som ligger på 
nettet 
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES
244MEZtakswVjlnb3c&hl=no&pli=1#gid=5 
 
 

Sak 21   2008-2010 Kort status på faste punkter 
 

- Økonomi/Administrasjon ( Birger/Morten ) 
Ligger greit an i forhold til budsjett for 2010, men som kjent har vi veldig 
begrenset med midler. 
Detaljert oversikt er sendt TK medlemmene. 
 
 

- Fjelltelemark/Skialpinisme  ( Iver Olav / Martin ) 
Et felles arrangement er avtalt (12. mars i Harstadfjellrennet). 
Miljøene skal møtes neste uke for samtaler om ytterligere muligheter. 
 
Martin har gitt en god oppsummering av status i separat notat til TK. 
“Status per 11. okt. 2010 for Norsk Skialpinisme (NSA)” 
I dette er også et par spørsmål som deltakere i TK besvarer direkte i 
samtaler med Martin/NSA. 
 

 

 
www.skiforbundet.no 

 

 

Referat fra møte i Telemarkskomiteen 

Tirsdag 12. oktober 2010 
TK-møte nr 4 2010-2012 

https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtakswVjlnb3c&hl=no&pli=1#gid=5
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtakswVjlnb3c&hl=no&pli=1#gid=5
http://www.skiforbundet.no/
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- Terminliste/kommende renn/aktiviteter  ( Iver Olav / Eivind? ) 
Terminlisten er klar. Alle arrangører er informert og klare.  
 

- Markedsarbeid ( Finn / Morten / Eivind ) 
 
Viktig - som alltid :  
Har noen idéer eller leads så gi beskjed til Morten eller Finn! 
Firma, merkevarer etc – noe som er veldig norsk – kom med innspill! 
 
Etter Fagmøtet: 
 

o Bedrift  
Stor bedrift kan være interessert i å se på et samarbeid rundt 
talentutvikling og internt arrangement.  
 
 
[Ny Aksjon] Det lages en beskrivelse av prosjektet. Ansvar 
Morten 
 
Idédugnad fredag 22/10 13.00 på Ullevål for de som har 
mulighet 
Trolig: Morten, Birger, Finn, Mai-Linn 
Har ikke mulighet: Anne, Eivind, Jørgen  
 

 
 

o Sportskjede 
Sport-1 - avslo 
Jobber med andre alternativer. 
 

o Destinasjon 
Har samtaler med Lillehammer Skiresort – Guldbrandsdalen 
Ingen direkte midler kan ventes, men jobber med evt. andre type 
avtaler – f.eks. rundt pakker, overnatting, heiskort etc.  
 

o Media 
Er i dialog. 
 

o Interne midler i NSF. 
Breddeprosjekter beskrives. 
 
[Ny Aksjon] Det lages en beskrivelse av våre breddeprosjekter; 
regionsprosjekt, breddesamlinger. Ansvar Morten 
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- Bredde/Region ( Mai-Linn ) 
 
Region 
Søknader er kommet inn og delvis besvart. 
150.000 fordeles på regionene på bakgrunn av aktivitet/ søknad 
Gjenstående å svare alle som har søkt.  
Regner med å avslutte/avklare dette innen 1-2 uker. 
 
Bredde 
 
o Hinterrux 

Eivind og Mai-Linn gjorde en bra jobb med arrangementet. 
I overkant av 60 deltakere var på tur. 
Vellykket opplegg. Dette bygger miljø. Gode tilbakemeldinger. 
Mange yngere deltakere – også aktive innen racing – dette er bra! 
 
Innspill i Hintertux fra Gorm Gunleiksrud:  
Kan få til en Fjelltelemark-cup lenger nord?  
 
TK:  
Det skal være et NSA renn i Tromsø – er det f.eks. mulig å legge et 
Fjelltelemark renn i parallell her? 
Å få til aktivitet lenger nord er veldig verdifullt.  
 
[Ny aksjon] 

o Eivind gir tilbakemelding til Gorm Gunleiksrud 
o Martin sjekker med arrangør hva som kan være av muligheter. 

 
 
o Gålå 

 
Mai-Linn setter opp utkast til invitasjon og samkjører med Morten mht 
tilbud om overnatting etc. [ny aksjon] 
 
 
 
 

- Landslaget/Løpere ( Eivind / Jørgen ) 
Det jobbes hardt. Vi har flinke utøvere. Vi er endelig i gang på snø :-) 
Har hatt samtaler i laget rundt kommunikasjon/dialog. Eivind må prioritere 
jobb landslaget fremover og kan ikke involveres så mye i andre aktiviteter. 
 
                                              

Sak 22 2010-2012 Eventuelt  
Saken utgår – ingen saker . 
 
 
 

Neste møte Tirsdag 16. november 20.00 – 21.00 via Skype 
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Oppsummering av aksjoner fra dagens møte 
 

Føres inn i aksjonslisten på nettet 
 
 
 
 

Ansvarlig Sak Frist Kommentar 

Alle Tenk kreativt. Kom med innspill. 
Hvordan kan vi beskrive et prosjekt 
som overfor samarbeidspartner har 
fokus mot ungdom, utvikling av 
løpere/telemarksporten og som 
samtidig evt. kan engasjere 
samarbeidspartner i noen 
arrangement? 

 

ASAP Morten starter dette 
arbeidet, men ber om 
innspill! 

Eivind Kan få til en Fjelltelemark-cup lenger 
nord?  

Eivind gir tilbakemelding til Gorm 
Gunleiksrud om at TK er positive og 
ser på muligheten for å koble 
Fjelltelemark og NSA aktiviteter.  
Det skal f.eks. være et NSA renn i 
Tromsø 8. mai 2011. 

 

ASAP  

Martin Kan få til en Fjelltelemark-cup lenger 
nord?  

Martin sjekker med NSA arrangør hva 
som kan være mulig m.h.t. å arrangere 
fjelltelemarkrenn i samme 
område/arrangement som f.eks. 
NC/NM i Tromsø 8. mai 2011. 

 

ASAP  

Mai-Linn Gålå: 
Mai-Linn setter opp utkast til invitasjon 
og samkjører med Morten mht tilbud 
om overnatting etc.  

Pass på at Norsk Skialpinisme også 
mottar info/invitasjon. 

 

22.10.2010  

 
 


