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Hva: TK- møte 10, 2012-2014 

Dato: 17.6.2013. Kl.20.00. 

Hvor: Skype 

Tilstede: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Martin Bartnes, Elin Østerud, 
Magnhild Brynhildsen, Morten Nordli, Petter Ekran. 

Forfall: Jørgen Steen Holst og Jo Mork 

Kopi: TK, FIS-rep., ansatte, web. Blir lagt på web. 

Referent: Petter Ekran 

 
Sak 80 2012-2014 Referat fra møte nr. 9 

Ingen kommentarer. 
 

Sak 81 2012-2014 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Petter 
Aksjonslisten: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtaksw
Vjlnb3c&hl=no#gid=5  

 
Sak 82 2012-2014 Kort status på faste punkter 

- Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo) 
Ligger foreløpig greit an ift til budsjett, men pga. at det trolig blir to WC runder i 
desember får vi en stor ekstrakostnad. Derfor må fortsette å jobbe for å øke 
inntekter, og drive mest mulig fornuftig. 
 
- Fjelltelemark/Randonee (Iver Olav/Martin) 
Randonee: 
Møte i Tromsø 6.juni angående WC til vinteren og eventuelt VM i 2017. 
Positivt møte. Nytt møte i starten av september. På møte var NSF, Troms 
Skikrets, Laksevatn Skiskytterlaug, Forsvaret, Tromsø Kommune, reiseliv og 
arrangement i Troms. Referat kommer. Ett godt mål for randonee i Norge. 
 
Martin Bartnes skal på Møte i ISMF (Internajsonale randoneeforbundet) i 
Frankrike i juni. 
 
Har fått inn to mindre sponsorer til neste sesong. En start, men må jobbe 
videre. 

 
- Terminliste/kommende renn/aktiviteter (Iver Olav) Planlegge neste 

sesong. Status på fjelltelemark? 
For kommende sesong dropper vi Norges Cup i fjelltelemark, dette med 
bakgrunn i at det ikke er nok som satser på cupen totalt. Det er stort sett 
lokal deltagelse. Med dette håper vi at hvert enkelt renn blir mer attraktivt 
og at arrangøren gjør mer for å få deltagere lokalt. Oppfordrer alle 
arrangører til å ta kontakt med kretsen for å få in sine renn som landsrenn 
på terminlisten. NM blir arrangert som før. 
 
Jobber videre med terminlisten for NC bakketelemark og NM 
bakketelemark og fjelltelemark. Må vente til vi ser den offisielle WC listen. 
Slik det ser ut nå øker antall renn i WC en del blant annet 9 renn før jul. 
Dette gir både utfordringer økonomisk og med tanke på NC/NM kabal. 
Samt at vi må se på hva vi gjør med bil, lagsbilen blir da stort sett opptatt i 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtakswVjlnb3c&hl=no#gid=5
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtakswVjlnb3c&hl=no#gid=5
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hele vinter, noe som kan medføre at vi må ha en egen bil til 
Telemarknedslaget. 
 
 
 

- Markedsarbeid (Petter/Jo) 
Hadde håp at en bedrift skulle gå inn, men de sa nei grunnet at de ikke 
hadde fått den økonomiske styrken de hadde håpet på. Vil fortsatt ha en 
dialog med de i fremover.  
 
Skal ha møte med markedsansvarlig i NSF før sommeren for å planlegge 
hva vi skal gjøre. En vanskelig jobb, men vi må prøve etter beste evne. 
 

- Bredde/Region (Elin) 
Arbeidsmøte med Morten Nordli, status fra vårmøte og evalueringsmøte. 
Det er sendt ut informasjon til krets og regioner med søknadskriterier, info 
og frist for å søke. Frist for å søke midler er satt til 25.juni.  
 
Gjennomført åpen juniorsamling 14.-16.juni på Galdhøpiggen 
Sommerskisenter. 13 motiverte utøvere var tilstede. Gode 
tilbakemeldinger fra trenerne. Ny samling i august (barmark). 
 

- Kompetanseutvikling (Morten)  
Magnhild og Morten tar ett møte, der målet er at Magnhild tar over noe av 
ansvaret for dette inn i TK. De vil legge en plan på jobben videre for dette. 
Det må også jobbes videre med trenerløypa.  
 

- Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
Ikke på møte. 
 

- Landslaget (Jo) 
To skisamlingeren er gjennomført på Galdhøpiggen Sommerskisenter, samt 
test på Olympiatoppen. Var også med på Attacking Viking Challenge, 
arrangement i regi av alpint, der målet var å samle inn penger til 
barnekreftforeningen. Ble samlet inn over 100.000,-. Gøy å være med på var 
tilbakemeldingen fra våre utøvere. Ett meget motivert landslag er godt i gang 
med forberedelsene mot ny sesong. Fremover nå blir det barmark. 
 

Sak 83 2012-2014 Ungdoms OL 2016 v/Birger og Morten 
   Status? 
Offisiell søknad sendt fra Norges Skiforbund ved Generalsekretær og TK-leder om å bli tatt opp som 
en ordinær gren, eller oppvisningsgren. Venter på svar.  
 
Sak 84 2012-2014 Status fra FIS-møte v/Birger 
Kjell Gunnar Dahle og Birger Goberg var til stede fra Norge. Viktig at telemark stiller med personer 
her. Nettverksbygging. Ellers dårlig oppmøte fra andre nasjoner, 6-7 representanter, samt noen 
tilhørere. Terminlisten ble formet for kommende sesong og neste sesong. OL ble diskutert, 2018 er ute 
av bildet, strategi for veien videre for OL 2022 ble drøftet. Informerte om Ungdoms OL 2016, 
Lillehammer. Kjell Gunnar Dahle informerte om mediejobben Norge gjør i WC for å inspirere andre 
land, og for å synliggjøre den jobben vi faktisk gjør.  
 
Sak 85 2012-2014 Støtte FIS-telemark med midler til å ansette person? v/Birger 
Det er fortsatt en lang vei å gå i FIS før dette blir en realitet. Men, om det skulle bli en realitet er TK 
positive til å se på muligheten for å øremerke midler til dette.  
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Sak 86 2012-2014 Eventuelt 
Hvis saker som ikke ble innmeldt i tide til innkallingen. 

 
 
 
Møtet slutt kl. 21.00. Neste møte 13.august på Ullevål Stadion. 

 

 


