
Møtereferat 

 
 

 

 
Side 1 

 

Hva: TK- møte 11, 2012-2014 

Dato: 13.8.2013. Kl.11.00. 

Hvor: Ullevål Stadion 

Tilstede: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Martin Bartnes, Elin Østerud, 
Magnhild Brynhildsen, Jørgen Steen Holst, Morten Nordli, Jo Mork og 
Petter Ekran. 

Forfall:  

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

Referent: Petter Ekran 
 
 
Sak 87 2012-2014 Referat fra møte nr. 10 

Kommentarer? 
Ingen kommentarer. 
 

Sak 88 2012-2014 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Petter 
Aksjonslisten: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtaksw
Vjlnb3c&hl=no#gid=5  
 

- Birger følger opp NTG Geilo angående Skigymnassaken. Må avklares 
snarest.  
 
 

Sak 89 2012-2014 Kort status på faste punkter: 
 

- Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo) 
Ifølge økonomirapport tom juni 2013 ligger vi bra i rute ift til planen. 
Utfordringen kommer med de 2 WC-rundene i november og desember i 
Østerrike og Frankrike som ikke er inne på budsjettet. Vi må ha inn 
sponsorinntekter for å klare de to rundene og for å få budsjettet for 2013 i 
balanse. Generalsekretær og president er informert om dette. 
 
Følge opp fakturaer for tidtakersystem Quick Timing. Birger følger opp. 
Petter melder tilbake til QT angående restbetaling på systemet. 
 
Regions søknader er mottatt og er under behandling.  
 

- Fjelltelemark/Randonee (Iver Olav/Martin)  
Besluttet å ikke ha Norges Cup, men heller satse på regionale og lokale 
renn og cuper. Skal fortsatt få rennene inn på terminlisten i samråd med 
kretskontorene.  
 
Randonee:  
Landslaget har gjennomført to samlinger så langt. 
 

- Terminliste/kommende renn/aktiviteter (Iver Olav) Planlegge neste 
sesong. NC, NM, FIS-renn?  
NC/NM randonee er klar, arrangørkontrakter blir sendt ut i nærmeste 
fremtid. Jobber med å få til en arrangør til, gjerne på Østlandet.  

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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NM bakketelemark er satt, men blir endelig publisert når WC terminlisten 
er 100 % klar. Arrangørkontrakt blir sendt ut fra Magnus Sandnes. 
 
NC bakketelemark avventes til WC listen er 100 % klar. Mangler pt en 
arrangør. Jo og Morten jobber med den saken. Ideelt sett bør det være ett 
arrangement i Gudbrandsdalen med tanke på YOG 2016. 
Arrangørkontrakter blir sendt ut av Petter.  
 
Terminlistene blir publisert på www.skiforbundet.no når alt er klart.  
 
FIS-renn: Må meldes inn snarest til NSF arrangement. Prøve å ha FIS-
renn i januar, samt klassisk og sprint under NM. Må avklares med 
arrangør.  
 

- Markedsarbeid (Petter/Jo) 
Hatt møte med Joachim Fekene, nyansatt i markedsavdeling sentralt i 
NSF. Skal jobbe med freestyle, kombinert og telemark, samt arrangement. 
Informerte han om markedssituasjonen i telemark og randonee. Sammen 
med Jo og Petter prøver jobbes det mot å få inn sponsorer ila høsten.  
 
Jo og Petter har dialog med ett par aktuelle bedrifter. Jobber nå mot å få 
inn avtaler som vil dekke WC-rundene før jul.  
 
Randonee har ett stort behov for sponsorer slik at de kan engasjere en 
trener/koordinator i rundt det nyopprettete randoneelandslaget. Martin 
jobber pt med utstyrsleverandører og får inn noen inntekter der. 
 

- Bredde/Region (Elin)  
Søknader fra fem regioner er mottatt. De er under behandling av Elin og 
Morten. Stor variasjon i summen de søker på. Spørsmål om den totale 
summen fra TK skal være lik som i 2012 eller om den skal endres. I 2012 
ble det tildelt totalt 350.000,- fra TK til fem regioner.  
 
Intensjonen fra TK er at den totale rammen for 2013 blir 350.000,-. 
Forskjellen vil være at utbetalingen vil skje ved to anledninger. Første 
utbetaling vil være høst 2013 og andre utbetaling vil være ila vinter 2014. 
Før siste utbetaling vinter 2014 vil regionene bli bedt om å rapportere på 
sine prosjekter. Dette for å se om de trenger alt de har søkt om. Gir også 
TK en økonomisk buffer.  
 
Breddesamling desember: 
Om det skal fortsette å være på Rjukan må man endre overnattingssted, 
viktig å bo sammen og spise sammen. Avventer tilbakemelding fra 
Kvitåvatn. 
 

- Kompetanseutvikling (Morten)  
Viktig å fortsette jobben med trenerløypen. Magnhild vil ta over noe av 
koordineringen sammen med Arnstein Sunde. Bjørn Erik Gunnerød 
avslutter jobben med trenerløype 1. Morten og Magnhild jobber videre 
med denne saken.  
 
Trenerkurs: Det har kommet inn ønske om å få arrangert ett trenerkurs 
under Hintertuxturen. Morten og Jo jobber med å se på om dette lar seg 
gjøre ift til å skaffe kurslærer og ift til budsjett. 
 
 
 

http://www.skiforbundet.no/
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- Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
 

- Landslaget (Jo) 
Hatt en god vår, og er godt i gang med treningshøsten. God og intensiv 
barmarksamling på Lillehammer i august. Pga. av ustabile forhold på 
Juvass må evt. samlingsplanen endres noe, fra ski til barmark. Ny samling 
kommende helg på Lillehammer, juniorer og landslag sammen.  

 
Sak 90 2012-2014  Randonee v/Martin 

 
- Marked: Jobber sammen med Joachim i NSF om å prøve å få inn 

sponsorer. Jobber med leverandører som har vært med tidligere, samt å 
prøve å gå på en større bedrift. Hvem vil være med å bygge 
randoneesporten i Norge? Både topp og bredde. 

- Prøve å jobbe opp mot sportskjeder, randonee har stor økning i salg av 
utstyr og bør derfor være interessant for sportsbransjen. Eks. Sport 1. 
 

-  Landslag: Hatt to samlinger. Under samlingen som er planlagt på 
Sogndal satser vi på at Jo skal være med å informere om NSF og utøvere 
kontrakter osv. Håper på å få midler til å engasjere en 
landslagssjef/koordinator. 
 

- Bredde: Mål om å utvikle ett godt breddekonsept som kan skape blest og 
god deltagelse. Håp om at dette også kan gi flere arrangører og flere 
personer til å melde seg inn i klubber, noe som vil gi økt antall på 
idrettsregistreringen. Vil også prøve å gi god informasjon om skilisens.  
 

- Styresak om randonee i Skistyremøte 23.august: 
Etter telemark sitt innlegg på Skistyremøte i mai 2013 ble det klart at 
Skistyret ville ha, og trenger, mer informasjon randonee. Hvordan er de 
organisert i dag, hvordan planlegger de og organisere seg i fremtiden. 
Utfordringer og tanker rundt dette vil bli lagt frem av Birger på 
Skistyremøte 23.august. Saken er laget av Birger og Martin.  

 
Sak 91 2012-2014 Ungdoms OL 2016 v/Birger og Morten 
   Status? 

Offisiell søknad er sendt til YOG2016 om å komme, først og fremst inn som 
ordinær gren på øvelsesprogrammet. Ikke fått tilbakemelding fra YOG2016. 
Daglig leder i YOG2016 sluttet i sommer, noe som antageligvis har medført 
utfordringer for de internt i organisasjonen.  
 
Morten kontakter sentrale personer i YOG2016 for å sjekke om søknaden er 
inne i systemet og blir behandlet.  

 
Sak 92 2012-2014 Planlegge høstfagmøte 

Arrangeres lørdag 19.oktober på Helsfyr. Eller er det bedre å ha det ett annet 
sted. F.eks. Haraldvangen i Hurdal. Sjekkes opp. Avventer tilbud.  
 
TK planlegger å gjennomføre høstfagmøte på samme måte som vi 
gjennomførte vårfagmøte. Arbeidsmøter fredagsettermiddag/kveld (TK, 
serviceteam, regioner osv.). Høstmøte hele lørdag 10.00 – 17.00.  
 
Hvordan utnytte dette møte på best mulig måte? Få møtene mest mulig 
interessante og nytenkende. Få inn gode saker utenfra, andre impulser.  
Hvem skal vi rette oss mot? Arrangører?  
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Sak 93 2012-2014 Arrangementstilskudd Galdhøpiggrennet 2013 v/Petter 
   Se vedlagt søknad i e-post. 

TK diskuterte søknaden. TK var samstemt om at de bør få støtte for å ha tatt 
på seg NM på kort varsel. TK fastslo at Galdhøpiggrennet skal få ett tilskudd 
på 15.000,- med bakgrunn i punkt 1 i søknaden. Punkt 2 blir ikke støttet. 

 
 
Sak 94 2012-2014 Utmerkelser, kven og korleis? v/Magnhild 

Forslag til kriterier: 
Utøvere som legger opp: 
Minimum en takk for innsatsen på årets vårfagmøte.  
Mer heder og ære skal dømmes etter: 
- gode resultat* 
*hva er gode resultat? WC, WM seire, antall seire?  
10 individuelle pallplasser i WC? VM-medalje?  
Selv om løper skulle være en del av laget i færre år kan de utmerke seg ved å 
bidra til et positivt treningsmiljø og en god lagfølelse. Kanskje landslagssjef i 
fremtiden kan melde ifra i dette tilfelle? 
- mange* år på landslaget.  
*hva er mange år på landslaget?  
4 eller 5 år? 
- slutter frivillig eller etter kort tid, bør få en liten takk, helsing. 
- positiv miljøskaper (sjå komitemedlem) 
*beskrivelsen bør komme fra flere i miljøet. 

 
Komitemedlemmer - lagledere – engasjement: 

Minimum en takk på vår/høstfag-møtet. 
 

- ved mange* års deltaking og aktive engasjement* 
*hva er mange år og engasjement? 
*flere verv - klubb, krets, forbund, trener, aktiv osv. 
Vi kan åpne for at regioner/kretser/klubber kan foreslå til TK om det er 
personer de mener fortjener en utmerkelse? 
- som trener har ført laget til flere gode resultat.  
- gode miljøskapere* 
*hva er gode miljøskapere? 
*bidrar positivt til telemarkmiljøet gjennom å skape god kultur gjennom 
kommunikasjon, humør og seriøsitet.  
*bør være flere som kjem med denne karakteristikken av vedkommende.  

 
Sak 95 2012-2014 Møteplan TK høst 2013 
   Petter sender ut innkalling per mail.  

- Mandag 2. september, skype kl.20.00 
- Mandag 7.oktober, skype 20.00 
- Fredag 18.oktober ifb med høstfagmøte. 
- Mandag 18.november, skype kl.20.00 
- Mandag 6.januar, skype kl.20.00 

 
Sak 96 2012-2014 Eventuelt 

Hvis saker som ikke ble innmeldt i tide til innkallingen. 
 
- TD kurs randonee og fjelltelemark 

Er det mulig å arrangere TD-kurs på høsten? Ikke nødvendigvis ifb med 
en konkurranse. Vil nok bli enklere å få deltagere. Iver Olav ser på 
aktuelle datoer og sted. Best i okt/nov.  
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- Hva gjør vi for å få økt antall registrerte på idrettsregistreringen? 
I tillegg til at Petter pusher kretsene blir TK med og tar en dugnad på å 
informere klubber i sine regioner. Petter sender ut rapport fra 
idrettsregistreringen for 2012 slik at TK har oversikt over klubber.  

 
- Sluttføring av tidtakersystem 
Internasjonalt forventes det at dette systemet kan rulles ut i WC.  

 

 

 

Møte slutt kl.15.45 


