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Deltakere: Medlemmer av telemarkskomiteen; 
Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Anne Nome, Jørgen Steen Holst,  Martin Bartnes 
Samt: Morten Nordli 
 

Ikke til stede:  Finn Annmark, Mai-Linn Vinger,  Eivind Modalsli 
          
Dato/tidspunkt:  Tirsdag 30.11.2010 kl. 21.00 – 22.10 
 
Sted:   Pr. Skype 
   (http://www.skype.com/intl/no/get-skype/on-your-computer/windows/) 
 
Tema:   TK-møte nr 6 2010-2012 
 
Referent:    Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 

 
 
Sak 27  2010-2012 Referat fra sist møte 

Ingen kommentarer. 
 
 

Sak 28  2010-2012 Status aksjoner / oppfølgingsaker v/Anne 
Aksjonene ble gjennomgått og status oppdatert. 
Se NSF Telemark sine sider under "kontakt oss" og "Konkrete oppgaver TK og Adm" 
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZ
takswVjlnb3c&hl=no&pli=1#gid=5 
 
 

Sak 29   2008-2010 Kort status på faste punkter 
 

- Økonomi/Administrasjon ( Birger/Morten ) 
Mye aktivitet rundt klargjøring til Gålå. 
Kort økonomi kommentar: 
Destinasjonsavtale ga overskudd på samling i Kvitfjell. 
 

- Fjelltelemark/Randonee ( Iver Olav / Martin ) 
 
Randonee 
Telemarkskomiteen sender formelt en søknad til Skistyret om at 
NSF melder seg inn i ISMF og at randonee opptas som en gren under NSF 
telemark. 
Saken behandles på skistyremøte 7 desember. 
 
 
 
Det har vært avklaringsmøte med Damman, Bartnes, Nordli og Goberg for å få 
avklart en del praktiske spørsmål ang. felles økonomi, felles internettside, felles 
arrangement, felles adminstrasjon osv. 
Vi jobber videre med den saken. 

 

 
www.skiforbundet.no 
 

 

Referat fra møte i Telemarkskomiteen 
Tirsdag 30. november 2010 

TK-møte nr 6 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? ) 

"WC audition" (testrenn) ble vellykket gjennomført på Kvitfjell 19-21. november 
med 30 deltakere. 
Nytt "WC audition" testrenn arrangeres på Gålå 3.-5. desember med 40 stk 
påmeldt 
 

- Markedsarbeid ( Finn / Morten / Eivind ) 
Intet nytt. 
 

- Bredde/Region ( Mai-Linn ) 
Intet nytt siden sist bortsett fra at mye handler om Gålå-arrangementet nå om 
dagen. 
 
Gålå 3.-5. desember 
Ting begynner å falle på plass og den siste relevante informasjonen legges på nett 
og går til bl.a. løpere nå. 
Vi var 190 påmeldte, men tallet er nå noe lavere da dessverre et par mljøer har 
trukket seg. Randonee bl.a. grunnet mangelfulle forhold m.h.t. ekte snø, og 
grunnet kulde. Sogn med lang reise har også vurdert kulden som en mulig trussel 
og valgt å trekke seg. Generelt er det mye bekymring rundt kulden, men vi krysser 
fingrene og håper på en hyggelig helg. 
 

- Løperne/Ungdomsrepresentant ( Jørgen ) 
Varierte syn på at parallell sprint kommer inn på programmet. 
 Absolutt bra driv blandt løperne. Godt å komme tilbake på ski.  
Både landslaget og impulsløperene er positive og på rett vei.  :-) 
 
- Landslaget/Løpere ( Eivind ) 

intet nytt utover det som er nevnt over. (Eivind er fraværende i møtet) 
 
 

Sak 30 2010-2012 VM 2011 Rjukan 
Birger mottar referater og skal delta på møte 3. januar. 
Klubbene har ønsket tilbud på overnatting samt spurt om barn kan være med å 
"krydre" arrangementet. Det vil være flott å vise verden mange unge telemarkløpere. 
VM 2011 Rjukan har kommet med utkast til priser for hytteovernatting samt forslag til 
opplegg med barn i fbm seierssermonien. 
TK vurderer innholdet og gir tilbakemelding senest innen onsdag 8. desember. 
[Ny aksjon på alle i TK] 
 
WC filanle og Junior VM 10-13. mars 2011. 
Mai-Linn og Morten er med i arrangementskommiteen. 
Mai-Linn er bookingansvarlig 
Morten er kommunikasjonsansvarlig 
Webside er opprettet: www.wchafjell.com 
TK vil motta referater fremover. 
Skipresidenten vil stille på arrangementet. 
 
 

Sak 31 2010-2012 Kongepokaler 2011 
Skistyret har bestemt at bl.a. Telemark Menn skal ha en kongepokal. TK må 
bestemme hvilken NM-øvelse pokalen skal settes opp i og gi tilbakemelding innen 20. 
desember. 
Ref. Mail til TK fra Morten Nordli. 
Vedtak: Tildeles i Sprint Herreklassen. 
[Ny aksjon]  Morten formidler svar til Øistein Lunde. 
Skistyrets pokal. Skal denne deles ut til tilsvarende øvelse for damer? 
[Ny aksjon] Morten sjekker om det stemmer at "Skistyrets pokal" skal deles ut til 
tilsvarende øvelse for damer. 
 
 

Sak 32 2010-2012 Tilleggs- og tidregistreringssystem.   
Status/Utvikling og oppfølging 
Det var noe som ikke fungerte på Kvitfjell, men dette skal være korrigert. 

http://www.wchafjell.com/
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Har vært arbeidet med systemet den siste måned; 
I flg Ole Petter fungerer systemet nå. 
Systemet skal benyttes på Gålå så da vil vi får ytterligere erfaringer. 
 

Sak 33 2010-2012 Eventuelt 
 
Blåtind Artic Race ( Martin / Iver Olav ) 
Dette er endel av en cup med 3 renn. 
De to første rennen er fjelltelemarkarrangement som har inkludert randonee, mens 
dette siste er et randonee arrangement som inkluderer fjelltelemark. 
Konkrete spørsmål stilt fra Gorm Gunleiksrud : 

- Er det mulig for skiforbundet å hjelpe arangørene av fjelltelemarkrennet i Blåtind? Tror 
de trenger litt veiledning, i forkant og kanskje under renndagen. 

- Må en ha TD (teknisk deligert) tilstede til disse rennene?  
(regner med at Blåtind Artic Race trenger å ha en slik da de skal arrangere NM. Kanskje 
han/hun kan hjelpe til med fjelltelemark også?) 
- Hvem må betale TD? og hvis arrangøren må betale, hva koster det? 
- Lisens. 
Kan du sende over reglene for lisens, forsikringsvilkårene og pris? 
Hvordan selges lisensen? 
 

Iver Olav kan være kontaktpersonen i første omgang. 
[Ny aksjon] Martin melder tilbake til Gorm Gunleiksrud. 
 
Når det gjelder mer konkret m.h.t. å se på løype etc. må vi vurdere dette m.h.t. 
kostnader. Da må en person være fysisk tilstede hos arrangøren. 
Dette kan kanskje dekkes under "aktivitetsutvikling i en ny landsdel" under Post 3? 
[Ny aksjon] på Morten å søke om dette. 
 
 

Neste møte Tirsdag 11.01.2011 kl. 20.00 – 21.00 via Skype 
 

Oppsummering av aksjoner fra dagens møte 
 

Føres inn i aksjonslisten på nettet 
 

Strategi-
område Oppgave / Konkret tiltak Ansvarlig Frist 

Arrangement 

VM 2011 Rjukan har kommet med utkast til priser 
for hytteovernatting samt forslag til opplegg med 
barn i fbm seierssermonien. 
TK vurderer innholdet og gir tilbakemelding senest 
innen onsdag 8. desember. 
(Morten formidler så videre til Kjell-Gunnar Dahle) Alle i TK 08.12.2010 

Admin 

Kongepokal 2011. Morten formidler vedtak i TK til 
Skistyret; 
Kongepokalen tildeles i Sprint Herreklassen Morten 20.12.2010 

Admin 

Morten sjekker om det stemmer at "Skistyrets 
pokal" skal deles ut til tilsvarende øvelse for 
damer. Morten 20.12.2010 

Arrangement 

Iver Olav kan være kontaktpersonen i første 
omgang. 
Martin melder tilbake til Gorm Gunleiksrud Martin 12.12.2010 

Arrangement/
økonomi 

Morten søker om bistand til Blåtind Artic Race kan 
dekkes under "aktivitetsutvikling i en ny landsdel" 
under Post 3 Morten. 12.12.2010 

Admin 
Morten undersøker/utfører div justeringer i NSF 
systemene som må til for å inkludere Randonee Morten 31.12.2010 

 


