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Deltakere:  Medlemmer av telemarkskomiteen; 

Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Finn Annmark, Anne Nome, Martin Bartnes, Morten 
Nordli 
 

Ikke til stede:  Mai-Linn Vinger, Jørgen Steen Holst, Eivind Modalsli 
 

 
Dato/tidspunkt:  Tirsdag 08.03.2011 kl. 20.00 – 21.30 
 
Sted:   Pr. Skype 
   (http://www.skype.com/intl/no/get-skype/on-your-computer/windows/) 
 
Tema:   TK-møte nr 9 2010-2012 
 
Referent:    Anne Nome 
 
Kopi av møtereferat sendes Skistyret samt FIS representant, Kjell-Gunnar Dahle. 
 

 
Sak 42  2010-2012 Referat fra sist møte 

Ingen 
 

Sak 43 2010-2012 Fagmøter, planlegging og ansvar 
Vårfagmøte skal holdes på Gardermoen – 27-29. mai 
Høstfagmøte – mulige datoer er 30/9-2/10 – 7-9/10 – 21-23/10 
 
Vårfagmøtet diskuteres ytterligere i neste TK møte fredag 18. mars på Rjukan. 

 
Sak 44  2010-2012 Status aksjoner / oppfølgingssaker 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=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZta
kswVjlnb3c&hl=no&pli=1#gid=5 
 
 

Sak 45   2008-2010 Kort status på faste punkter 
 

 Økonomi/Administrasjon ( Birger/Morten ) 
 
 Orientering om personalsituasjonen fra mai 2011 

Vi får en omorganisering av dagens personale. 
Morten Nordli har sagt opp sin stilling som avdelingsleder fra 1.mai 2011. Han vil 
fortsette å arbeide med enkelte prosjekter (bredde/utviklingsprosjekter, 
web/media) gjennom eget firma. Jo Mork blir avdelingsleder / landslagsjef med 
arbeidsplass Ullevål. Eivind Modalsli slutter som landslagssjef 1.mai, men blir 
med som assistent for Jo Mork innen bl.a. teknisk trening. 
Saken er diskutert med de involverte og Jørgen har tatt dette opp med 
landslaget som er positive 

  

 
www.skiforbundet.no  

 

Referat fra møte i Telemarkskomiteen 
Tirsdag 8. mars 2011 

TK-møte nr 9 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/


Side 2 av 5  Referat - TK-møte nr 9   2010-2012 

 Budsjett 2011 
Budsjettet vårt må justeres da vi har fått litt lavere inntekter enn forventet. Et 
forslag vil foreligge til diskusjon og vedtak på TK møtet på Rjukan Fredag 18/3. 
 

 Idrettsregistreringen  
73 grupper/klubber registrert 
3192 registrerte medlemmer (liten økning fra i fjor hvor tallet var 3077) 
 
 
 

 Fjelltelemark/Randonee  ( Iver Olav/Martin ) 
 
 Randonee, planlegging og ansvar 

Møte for diskusjon om håndtering av midler må gjennomføres.  
Drøyer trolig til over VM. Dato-forslag kommer fra Martin. 

 
 Fellesrenn Fjelltelemark/ Randonee  

Harstadfjellrennet gjennomføres førstkommende lørdag. 
 

 VM i Randonee 
VM i Randonee er nettopp gjennomført hvor Norge tok følgende plasseringer:  
  9 plass i Vertikal - Ola Berger – veldig bra 
20 plass i lagkonkurranse 
 8 plass i stafett. 
Det er høye nivåer å kjempe mot så de norske resultatene er veldig bra  
 
Mange av de norske kommer til Harstadfjellrennet. 
 

 Generelt 
Alperittet er nylig arrangert på Stranda med 320 deltakere;  
 – 75 telemarkkjørere, 75 snowboard – resten alpint. 
Stranda er en alpinklubb som trolig rekrutterer mange alpinister, derav bl.a. trolig 
det høye alpin tallet. 

 

 Terminliste/kommende renn/aktiviteter  ( Iver Olav/Eivind? ) 
Inget å tilføye i forhold til det som nevnes under Eventuelt. 

 
 

 Markedsarbeid ( Finn/Morten ) 
 
 
Sponsorsituasjonen. 
Vi startet tidlig med arbeidet. Interne møter på huset – både med øvrige grener og 
administrasjonen. Har også forespurt i miljøet om noen har såkalte “leads”. 
 
En rekke henvendelser er sendt ut. Møter med blant annet VG, Statoil, P4, i tillegg til 
utstyrsleverandører. 
 
Konseptet ”hel ved”, dvs. firmaer med sterkt forankring i det norske, har vært 
utgangspunkt ved forespørsler. Konseptet bygger videre på å tilby samarbeidsavtaler 
over 2 år hvor arrangement inngår i tillegg til logoeksponering og merkevarebygging 
av firmaprofil. 
 
Tilbakemeldingene / evaluering viser at konseptet er bra, men vi er små. Videre har 
naturligvis VM tatt mye plass. 
Telemarksfestivalen ble først flyttet og deretter tilslutt avlyst.  
 
E-post til samtlige kontakter innen miljøet er også send ut. Ny oppfordring om at ta  
kontakt med forslag om samarbeidspartnere og kontaktperson. Kun én 
tilbakemelding er mottatt. 
 
Håper nå som VM er over, og ellers færre større ski arrangement, å få bekreftet  
minimum 2 nye hovedsamarbeidsavtaler med satsning mot OL 2018. 
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. 
Birger har også vært i kontakt med Telemark fylke. Positive tilbakemeldinger, men 
ingen avtaler enda. 
 
 
Kombinert har nå gått ut også til en profesjonell aktør som har solgt en god avtale for 
disse med Glava. Aktøren tar prosenter av avtalen som lønn 
Er dette veien å gå??  
 
Dette er et såpass tøft marked at vi ikke klarer å gjøre det i parallell med andre 
aktiviteter. For å klare en god nok innsats på dette burde vi hatt en person som kan 
vie seg til dette 100% 
 
Vi legger en ekstern aktør på is og fortsetter i sporet vi har kjørt til nå. 
 
 

 Bredde/Region ( Mai-Linn ) 
Mai-Linn var ikke til stede i møtet. 
 

 Løperne/ungdomsrepresentant ( Jørgen ) 
Jørgen var ikke til stede i møtet. 
 

 Landslaget ( Eivind ) 
Skadefrie utøverere.  
Veldig gira foran Junior WC/VM på Hafjell og VM på Rjukan. 
                                       

Sak 46 2010-2012 VM 2011 Rjukan 
Birger orienterer Rjukan 2011 om TK tilstedeværelse. 
 
HM Kronprins Håkon, idrettspresidenten og skipresidenten vil overvære arrangementet 
 
Programmet for TK fredag 

 Morgenen: TK møte del 1(2)  
Saker er bl.a. budsjett -  
(Martin kan evt. være med pr telefon/skype) 

 10-11-tiden - Seminar 

 13.00 – Future of Telemark 

 Ettermiddag: TK møte del 2(2)  
Saker kommer, men bl.a. oppsummering av dagen samt status  
 

TK har ingen formelle oppgaver i forhold til VM arrangementet annet enn tilstedeværelse 
og evt. individuelt avtalte oppgaver. Men vær riktig antrukket :-) 
 
 
WC-JR. VM Hafjell. 
www.wchafjell.com  
Arrangementet starter i morgen! 
 
Både Morten, Eivind og Mai-Linn har deltatt på enkelte org.møter. Mai-Linn er 
bookingansvarlig. 
WC: 15 nasjoner påmeldt – 130 deltagere 
Junior VM: 9 nasjoner påmeldt 
 
Dette blir først og fremst et sporstlig arrangement med en utfordrende økonomi. 
Man har god kontroll på renn, overnatting, mat. 
Sponsor har vært utfordrende 
Til stede på Hafjell – som evt. kan bidra:  

 Iver Olav – Fredag 

 Finn - Lørdag 
 
 
 
 
 
 

http://www.wchafjell.com/
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Program 
 
Torsdag 10. mars 
Treningsdag 
Offisiell Åpning 
 
Fredag 11. mars 
Telemark storslalom 
 
Lørdag 12. mars 
Telemark Sprint 
 
Søndag 13. mars 
Telemark klassisk 

 
 
 

Sak 47 2010-2012 Tilleggs- og tidregistreringssystem.   
Kort status vedr. utvikling og oppfølging 
 
Under NM i Molde så vi at det fortsatt er feil med systemet. 
 
Samarbeidet med firmaet som til nå har utviklet systemet er avsluttet og ny leverandør 
som leverer resultatservice til ulike arrangement er satt inn. 
 
Lars Fognes i Hwiig som har levert telefonidelen til systemet har tatt over kildekoden og 
jobber videre med feilene som ligger i systemet. 
 
Vi har også nå et radiobackup system som vil være det som er mest å stole på. 
 
 
 
 

Sak 48 2010-2012 Eventuelt 
 

Antall fjelltelemark-renn for å kåre en NC-vinner? 
Ved avlysning av Villom mistet vi et renn i Fjelltelemark og det er vanskelig å lage et 
beredskapsrenn da det krasjer med andre renn på terminlisten. 

 
TK besluttet at “Piggen” skal bli en del av Norgescup’en. 

 
 
Aksjoner:  
 
Iver-Olav avklarer med Per Olav Tangen / Galdhøpiggrennet og gir tilbakemelding til 
Morten når dette er avklart 
 
Morten legger ut informasjon på web og sender informasjon til klubbene 
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Neste møter   

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

•  Tirsdag 06.04.2011 kl. 21.00 – 22.00 via Skype 
 

 
 

Oppsummering av aksjoner fra dagens møte 
 

Føres inn i aksjonslisten på nettet 
 

Strategi-
område Oppgave / Konkret tiltak Ansvarlig Frist 

Admin 

Randonee, planlegging og ansvar 
Martin initierer møte med bl.a Iver Olav ved å 
foreslå mulige datoer for tlf/skype møte Martin  22.03.2011 

Admin 

Idrettsregistrering Randonee 
Avklare med NSF hva som må gjøres for at dette 
skal fungere 100% for 2011. Morten 01.04.2011 

Arrangement 

Saken handler om at arrangørene skulle få 
veiledning fra NSF / Fjell-Telemark m.h.t. 
rennregler etc. Iver-Olav 22.03.2011 

Arrangement 

Forholdene rundt FIS poeng til juniorer 
Mulig sak på vårfagmøtet – diskusjon i neste TK 
møte Birger? 18.03.2011 

Arrangement 
Avklare med Per Olav Tangen / Galdhøpiggrennet 
og gir tilbakemelding til Morten når dette er avklart Iver Olav 22.03.2011 

Admin 
Legge ut informasjon på web og sender 
informasjon til klubbene Morten 25.03.2011 

    

    

    

 

  


