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Hva: TK- møte 13, 2012-2014 

Dato: 18.10.2013. Kl.16.00. 

Hvor: Rica Hotel Helsfyr 

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

Forfall:  

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

Referent: Petter Ekran 
 
 
Sak 106 2012-2014 Referat fra møte nr. 12 

Kommentarer? Ingen kommentarer. 
 
Sak 107 2012-2014 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Petter 

Aksjonslisten: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtaksw
Vjlnb3c&hl=no#gid=5  

 
Sak 108 2012-2014 Kort status på faste punkter 

- Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo) 
Administrasjon har sammen med økonomisjef i NSF utarbeidet første 
utkast til budsjett 2014. Budsjettet for 2014 blir endelig vedtatt i 
Skistyremøte i desember.  
 
Birger, Jo og Petter hadde i forkant av dagens TK-møte ett status møte 
med Erik Røste og Stein Opsal. Der var randonee og økonomi/budsjett, 
samt generell status hovedtema. Martin Bartnes er invitert til å ha ett 
innlegg under Skistyre møte 12.desmeber om randonee og si litt om 
sporten samt potensiale og tanker om fremtiden.  

 
- Fjelltelemark (Iver Olav) 

Iver Olav har hatt dialog med Alperittet som er NM arrangør, og de er i 
rute med sitt arrangement.  
 
Uheldig at to store arrangement som Galdhøpiggrennet og X2 kolliderer, 
som både har fjelltelemark og randonee. Foran neste sesong må det være 
en dialog mellom de to arrangørene slik at man kan bli enige, noe som vil 
være til gode for begge arrangører.  
 

- Randonee (Martin)  
Jobber med sponsorer og utstyrsleverandører, noe som begynner å gi 
resultater.  
 
Landslaget er pt på samling i Chamonix og forbereder seg frem mot 
sesongstart. 
 
Randonee jobber også for å bli en OL gren. I første omgang må det 
internasjonale forbundet til randonee (ISMF) bli tatt opp som ett medlem i 
IOC. 
 

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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ISMF jobber også med å forbedre WC, b.la. har de inngått en avtale med 
ett tysk TV-selskap som skal produsere reportasjer fra hver WC runde. 
Jobber også mot større internasjonale sponsorer for å heve standarden 
på WC. 
 
Jobber mot å få til ett breddearrangement på Østlandet ila vinteren, dette i 
samarbeid med en sponsor. Skal også ha breddesamling i Åndalsnes i 
desember.  
 
Det vil også bli breddekonkurranser gjennom sesongen, spredt over hele 
landet.  
 
Martin har vært i Tromsø og hatt møter rundt mulige internasjonale 
arrangement. Ser på muligheter for EM i 2016. De vil også prøve å inngå 
ett samarbeid med forsvaret ifb. med at de skal arrangere ett stort 
internasjonalt arrangement i forsvarssammenheng.  

 
- Terminliste/kommende renn/aktiviteter (Iver Olav) 

Siste arrangør på NC bakketelemark er satt, Gålå 11.-12.januar.  
 
TD-kurs blir arrangert i Åndalsnes i midten av november. Ser ut til at det 
blir rundt 10 deltagere.  
 

- Markedsarbeid (Petter/Jo) 
Randonee er helt i sluttfasen på forhandlingene om en sponsoravtale på 
delsponsor nivå. Samt at de er i slutt forhandlinger med aktører på 
utstyrssiden.  
 
Jobber fortsatt med ulike aktører for å få inn ytterligere sponsorer på 
telemark eller felles på telemark og randonee. 
 

- Bredde/Region (Elin) 
Elin skal ha møte med regionsansvarlige etter dagens TK-møte. Temaet 
der vil være å kartlegge hva som gjøres og hvilken planer som de har 
fremover.  
 
Hintertuxsamling vel gjennomført. 
 

- Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
Vil fremover ha en dialog med løpere på landslaget for å få oppdatert info 
fra de. 
 

- Landslaget (Jo) 
Godt i rute. Men pga. dårlig føre på Juvass må laget til Sölden i uke 43, 
dette for å få nok dager på ski før sesongstart i månedsskifte 
november/desember. God stemning i laget. 

 
Sak 109 2012-2014 Kompetanseutvikling v/Magnhild 
Første trenerkurs etter ny modell ble gjennomført i Hintertux. Fått gode tilbakemeldinger fra Paul 
Fagerli som var kurslærer.  
 
Jobber med å sluttføre T1. Begynner nå med T2, der er modulene klar, en stor og viktig jobb. 
Foreløpig er det Magnhild og Arnstein Sunde som jobber med dette, må få med flere til å skrive, samt 
at det må organiseres bedre. Denne jobben må prioriteres og det må settes av midler til 
gjennomføring. Det må også jobbes med å få til en ny arbeidskravsanalyse for telemark. Arnstein 
Sunde lufter dette for Høyskolen i Bø for å se på om noen vil bruke dette som grunnlag til en 
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bachelor/master oppgave. Langrenn har satt av ca. 250 timer til jobben med T2. Målet nå er av levere 
planarbeidet for T2 før jul.  
 
Sak 110 2012-2014 Post 3 midler 2014 
Skiforbundet får en mindre pott fra NIF, noe som medfører kutt for alle grener. Vi har ennå ikke fått 
noen konkrete tall.  
 
Sak 111 2012-2014 Søknad om støtte til Fjellcup, Møre og Romsdal 
   Søknad sendt ut før møte. 
Positivt at Møre og Romsdal Skikrets vil arrangere en Fjell Cup. Vil bygge opp rundt fjelltelemarken og 
rekruttering. TK kan ikke direkte gi premier, men kan gi en økonomisk støtte som kan gå til 
administrering og markedsføring av cupen. Møre og Romsdal Skikrets – telemark har mottatt midler 
gjennom sin regions søknad, og det bør bevilges midler til en slik cup gjennom disse midlene. Det er 
også verdt å merke seg at noe av meningen med regionsmidlene er at de skal arrangere en cup. 
Andre regioner arrangerer også regions cuper og da bør alle behandles likt.  
 
TKs innstilling er at midler til en slik cup må hentes fra regionsmidlene som NSF TK har tildelt. Men vi 
vil etter beste evne hjelpe til med premiering. 
 
Sak 112 2012-2014 Ungdoms OL 2016 v/Birger 
   Status? 
Har fortsatt ikke mottatt noe svar fra YOG 2016 organisasjonen. Stein Opsal vil følge opp saken for å 
få ett svar på søknaden. Positive signaler, men vi må ha ett endelig svar. Viktig for oss å få ett svar 
pga. at det er ikke mer tid enn vi må ha for å bygge en arrangør organisasjon lokalt på 
Lillehammer/Øyer.  
 
Sak 113 2012-2014 OL prosess 2022 
Under FIS sitt høstmøte i Zurich i september hadde leder i Telemark Committee ett møte med 
President i FIS om hvordan man skal gripe denne prosessen. Svaret var at det må fremmes gjennom 
flere av de store nasjonene til FIS Council, så må de bringe saken og forslaget inn til FIS-møte i 
Barcelona i mai 2014. Viktig å jobbe frem denne saken nå, slik at saken kommer inn til FIS Council til 
november. Telemark Committee vil bruke noen av sine ressurser frem mot vårmøte i Barcelona til å 
jobbe med denne saken.  
 
Bør TK fremme forslag til FIS Telemark Committee om at man ønsker å se på mulighet for å få ansatt 
en person i FIS som jobber kun med telemark.  
 
Sak 114 2012-2014 Planlegge høstfagmøte 
   Arrangeres lørdag 19.oktober på Helsfyr, Oslo. 
Gjennomgang av agenda. Det bør også tas opp om vi skal ha høstfagmøte. Bør man heller bruke 
midlene på aktivitet?  
 
Sak 115 2012-2014 Eventuelt 

- NTG Geilo 
Det har gjennom lengre tid vært jobbet med å se på muligheter for å få inn telemark 
hos dem. NTG Geilo er positive til dette, i første omgang ved å fylle opp ledige plasser 
på andre og tredje året. Om dette viser seg å funke er NTG Geilo positive til å holde 
av ett vist antall plasser til telemark fra første år. Birger jobber videre med denne 
saken.  
 

- Markedsarbeid 
Se på muligheter for å kunne gi provisjon til personer som gjør ett inntektsbringende 
arbeid til grenen, det være seg frivillige ressurser og ansatte. Da må det være en jobb 
som resulterer til direkte inntekt til gren og som kan dokumenteres. TK vedtar at det 
åpnes for dette. En prosentsats av kontant beløp på sponsoravtale minus adm.fee til 
NSF.  
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Det må også jobbes mot å få opp sponsorinntekter slik at man kan finansiere en 50 % 
stilling til randonee. 
 
Det må lages noen premisser på fordeling av eventuelle og fremtidige 
sponsorinntekter mellom randonee og telemark. Viktig å ha tenkt på dette før en 
faktisk situasjon oppstår.  
 
 

- VM Rjukan 
Fjellguten Skilag ser på muligheter for å søke om VM i 2019. Kjell Gunnar vil jobbe 
frem ett innspill til Skistyre til deres møte i desember.  
 

- Serviceteam på WC Norge 
Vi må før sesongen avklare hvordan vi gjør det med kostnader for eventuelt personell 
fra serviceteam til WC arrangører.  

 

 

 

 

Møte slutt kl. 19.15 


