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Deltakere: Medlemmer av telemarkskomiteen; 
Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Anne Nome, Mai-Linn Vinger 
 

Ikke til stede:  Finn Annmark, Jørgen Steen Holst, Martin Bartnes, Morten Nordli, Eivind Modalsli 
          
Dato/tidspunkt:  Onsdag 09.02.2011 kl. 21.00 – 22.10 
 
Sted:   Pr. Skype 
   (http://www.skype.com/intl/no/get-skype/on-your-computer/windows/) 
 
Tema:   TK-møte nr 8 2010-2012 
 
Referent:    Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 

 
 
Sak 35  2010-2012 Referat fra sist møte 

Ingen kommentarer 
 

Sak 36 2010-2012 Oppnevne løypestikker og dommer ifm NM Molde. 
Følgende forslag gjelder: 
Løypestikkere: Eivind Modalsli og Morten Norli. Jo Mork som reserve 
Dommer:  Boye Skøre med Jo Mork som reserve 
Beslutnig må tas innen Tirsdag 15. februar. 
 
[Aksjon] Birger og Iver Olav følger opp. 
 
For info: TD er oppnevnt (Iver Olav Krohn) da dette er et FIS renn 
 

Sak 37 2010-2012 Utdeling av Kongepokal. Kongepokalen deles ut i herrer senior 
Det kreves min. 15 deltagere i klassen for at pokalen skal bli delt ut.   
Dette kan bli en utfordring. 
 
Mobiliseringstiltak gjøres av alle i TK for å skaffe nok seniorløpere. 
Alternativ dersom det ikke er nok startende er at pokalen deles ut i NM i fjelltelemark. 
 

Sak 38  2010-2012 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Anne 
Aksjonslisten ble ikke gjennomgått grunnet tid og få deltakere denne gangen. 
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 39   2008-2010 Kort status på faste punkter 
- Økonomi/Administrasjon ( Birger/Morten ) 
Siste skistyremøte besluttet at Telemark får 500.000,- i tilskudd. Dette er flott, men mindre enn 
vi hadde budsjettert med så budsjettet må justeres. 
Justeringer og konsekvenser diskuteres på møtet på Rjukan 18.03.2011. 
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Referat fra møte i Telemarkskomiteen 
Onsdag 9. februar 2011 
TK-møte nr 8 2010-2012 
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- Fjelltelemark/Skialpinisme  ( Iver Olav / Martin ) 
 
Skialpinisme 

VM i Skialpinisme går fra 19.-25. februar. En tropp på 12 løpere er tatt ut og reiser til Italia. Se Skialpinismens 
hjemmeside for mer informasjon. (Denne blir jevnlig oppdatert under VM. http://skialpinisme.no) 

 
To norgescup konkurranser er gjennomført; Kårvatn og Høyanger. Det var relativt bra 
deltagelse på begge plassene. 
  
Prioriterte oppgaver fremover: 
- Ide myldring rundt de 250 000,- fjelltelemark og randonee har fått i post 3 midler. 
- Definere gjøremål som bør gjøres før neste sesong, slik at randonee kan bli ordentlig 
inkludert i NSF sine systemer. 
 
- Terminliste/kommende renn/aktiviteter  ( Iver Olav / Eivind ) 
Villom rennet avlyses grunnet dårlige snøforhold. 
 
- Markedsarbeid ( Finn ) 
Det jobbes. Ingen konkrete avtaler, men ytterligere møter er avtalt. 
 
- Bredde/Region ( Mai-Linn ) 
Har vært gjennomført vellykket breddesamling i Oppdal. 
 
- Løperne/ungdomsrepresentant ( Jørgen ) 
Jørgen ikke tilstede på møtet grunnet aktiv kjøring. 
 
- Landslaget ( Eivind ) 
Full aktivitet og gode resultater. 
Det er gledelig å se at Sigrid er tilbake og presterer i samtlige renn etter tidligere skade. 

              
                                 

Sak 40 2010-2012 VM 2011 Rjukan 
Fredag 18.3 blir en spennende dag på Rjukan. 
Det er planlagt 2 seminar. Det første er knyttet til turismeutvikling med Gaustatoppen, 
Morgedal og Vierli som stikkord. 
Birger følger opp dette og ser på muligheter for at telemarksporten kan bli en 
spydspiss i denne satsingen. 
Innovasjon Norge har gitt kr. 300.000,- i støtte til en forprosjekt ang. dette.  Birger har 
kontakt med Mikkel Bang som er initiativtaker og investor og pappa i dette systemet. 
Etter dette seminar blir det vårt eget seminar som ledes av Ingunn Raastad og Trond 
Gunleiksrud ang. telemarksportens fremtid og fremtid satsing på telemark som OL-
gren. 
Programmet er ikke endelig. 
 
 

Sak 41 2010-2012 Tilleggs- og tidregistreringssystem.   
Grunnet dekningsproblemer ble ikke dette benyttet under NC i Vardåsen 
Vi gleder oss til å se det i bruk under NM i Molde. 
 
Birger følger opp saken med kontakt med Ole Petter 
 
 

Sak 42 2010-2012 Eventuelt 
Ingen saker – punktet utgår 
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Neste møter   

• Tirsdag 08.03.2011 kl. 20.00 – 21.00 via Skype 

• Fredag 18.03.2011 på Rjukan (tid og sted kommer nærmere) 
 
 
 

 
Oppsummering av aksjoner fra dagens møte 

 
Føres inn i aksjonslisten på nettet 
 

Strategi-
område Oppgave / Konkret tiltak Ansvarlig Frist 

Arrangement 
Løypestikker og dommer ifm NM Molde. 
Vedtak må gjøres og formidles 

Birger / 
Iver Olav 15.02.2011 

 


