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Hva: TK- møte 2, 2012-2014 

Dato: 27.8.2012 

Hvor: Skype 

Tilstede: Birger Goberg, Iver Olav Krohn, Elin Østerud, Magnhild Eek 
Brynhildsen, Martin Bartnes, Petter Ekran og Morten Nordli (i starten 
av møtet). 

Forfall: Jørgen Steen Holst 

Kopi: TK, ansatte 

Referent: Petter Ekran 

 
 
Sak 12 2012-2014 Referat fra møte nr. 1 

Kommentarer? 
Ingen kommentarer på referat TK-møte 1. 
 

Sak 13 2012-2014 Regelendringer v/Birger 
Odd Inge Austevoll har sendt ut regelendringer til orientering til TK og ansatte. 
Han har fått tilbakemelding og det skal godkjennes av TK før det sendes 
videre til regelkomiteen i NSF og videre godkjennes i Skistyret. TK er enig at 
det avvikles i regelverket å kåre beste hopp og beste stil, dette pga. stor 
logistikk, ekstrabelastning for arrangør, større logistikk med premieutdelingen 
og at det ofte er de samme som vinner selve konkurransen som vinner disse 
konkurransene også. Samt at det ikke gjennomføres så ofte på arrangement 
lenger.  
 
Det er selvfølgelig opp til den enkelte arrangør om de vil premier på disse 
punktene allikevel. 
 
TK er enstemmig på at dette blir godkjent. Alle regelendringene er godkjent av 
TK, og sendes nå til videre saksbehandling i NSF og skistyret. 
 

Sak 14 2012-2014 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Petter 
Aksjonslisten: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtaksw
Vjlnb3c&hl=no#gid=5 

Rydd opp i aksjonsplanen, få de som er åpne oppe på skjemaet ned. Petter 
gjør dette. 
 

Sak 15 2012-2014 Kort status på faste punkter 
 

 Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo) 
God oversikt over økonomien. Skistyret skal gjennomgå rapporter på 
første møte nå i september. Budsjettet skal legges medio oktober. 
 

 Fjelltelemark/Randonee (Iver Olav/Martin) 
Ingen kommentarer på fjelltelemark. Randonee jobber med 
markedsarbeid, har en del følere ute og håper at det skal gi resultater til 
sesongen starter. Martin deltok på styremøte i Sør-Trøndelag skikrets og 
informerte om randonee. Randonee får eget styre i Sør-Trøndelag skikrets 
etter høstmøte i september. Martin skal også til Nord-Trøndelag skikrets 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtakswVjlnb3c&hl=no#gid=5
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtakswVjlnb3c&hl=no#gid=5


Møtereferat 
 

 

 

 
Side 2 

og presentere randonee, målet er å få til en 
sammensatt komitee for hele trøndelag. 
Randonee planlegger samling i Møre og Romsdal ila høsten.   
 

 Terminliste/kommende renn/aktiviteter (Iver Olav) 
Terminlisten er satt. Må nå begynne å sette TDer på arrangementene. Iver 
Olav begynner å se på det.  
 
Fortsatt er det ikke lagt en endelig terminliste fra FIS for WC. Dette kan by 
på enkelte utfordringer ift til vår nasjonale terminliste. Endelig WC liste 
skal settes på FIS-møtet i Zurich i oktober. 
 

 Markedsarbeid (Petter/Jo) 
Har hatt ett arbeidsmøte med Egil Storaas, han skal hjelpe oss med litt 
konsepter osv. Han skal også delta på møte som NSF telemark skal ha 
med TUF og Terje Bakka 28.september på Ullevål. Målet med møte er å 
evaluere og se inn mot ny sesong.  
 
Morten og Petter skal i september ha nytt møte med en bedrift angående 
samarbeid opp mot telemarknedslaget. Første møte med den bedriften 
ble gjennomført i august. 
 
Vi venter også på svar angående samarbeid fra ett annet firma. Er lovet 
svar medio september 2011.  
 
1.september starter Trine Follestad i NSF sentralt. Hun skal ha 
hovedansvar for markedsarbeid for telemark, kombinert og freestyle. 
Hennes tid vil nok i starten være konsentrert rundt kombinert. Men, det er 
positivt for telemark at hun starter i NSF, gir oss flere å spille på. 
 

 Bredde/Region (Elin) 
Regionsprosjekt: Fristen for å søke på regionsmidler var er gått ut. 
Fått inn søknader fra 4 av 5 regioner. Oppland har fått utsatt fristen pga 
mangelfull stilling i kretsen. De kommer med søknad. De 4 regionene som 
har søkt har levert fyldige, gode og ambisiøse søknader som gjenspeiler 
gode planer for kommende sesong. Søknadene skal behandles og 
tildeling skal være ferdig til 15.september.  
 
Styringsgruppen for å avgjøre tildelingen: Morten, Elin, Petter. 
Styringsgruppen lager en innstilling til TK, som endelig bevilger. Morten 
kommer med forslag om møtedato.  
 
Barnesamling 8-13 år på Galdhøpiggen Sommerskisenter 1.-3.september. 
Anne Marit Enger har hovedansvaret for denne samlingen. Har i tillegg 
med seg Mathilde Ilebrekke og Morten Nordli. God påmelding, 27 barn, 
samt foreldre og søsken. Totalt mellom 50 og 60 stk. Telemarknedslaget 
skal også dit, Goro Rykhus er med som ansvarlig for det. 
 

 Kompetanseutvikling (Morten)  
Jobben med trenerutviklingen fortsetter. Det var samling gjennom NSF på 
Kjeholmen i august over 3 dager. Bjørn Erik Gunnerød og Morten Nordli 
var der for NSF telemark. Alt av kursmateriell skal gjennomgås og 
fornyes. Telemark ligger bra an ift. til planen. Målet er å ha det nye tilbudet 
oppe å gå i desember. Telemark og langrenn ligger i rute til å klare det. 
Bjørn Erik Gunnerød har ansvar for trenerløypa telemark. Morten Nordli 
jobber med video og aktivitetsbanken for telemark og bistår de andre 
grenene i dette arbeidet. 
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 Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
Jørgen var ikke til stede på møtet. Kort 
oppsummering fra Petter: God samling i Morgedal både på treningssiden 
og på teambuilding. Laget hadde også ett møte der de laget en del 
kjøreregler for komemnde sesong og avklarte forventninger og roller i 
laget. Laget satte også mål på punktet om toppidrett i handlingsplanen til 
TK. 
 

 Landslaget (Jo) 
Jo ikke til stede på møtet. Kort status fra Petter: bra samling i Morgedal. 
Laget er mer og mer på hugget og trener bra. Neste test nærmer seg, 
september på OLT. Neste samling er på Galdhøpiggen Sommerskisenter. 
Børge Søvik skal være med på den samlingen som assistent. 
Morgendagens helter skal også delta, disse har Sigrid Rykhus 
hovedansvaret for. 

 
Sak 16 2012-2014 Tilleggs- og tidregistreringssystem (fast post)  

Status vedr. Utvikling og oppfølging. 
Sondre Goberg skal på møte med Quick Timing fredag 31.august. Skal 
avklare en del rundt FIS-points. Mye skal gjøres ila uken, og målet er få til en 
presentasjon på arrangør- og anleggsseminaret. 

 
Sak 17 2012-2014 Arrangør- og anleggsseminar, Saker og arbeidsfordeling (Birger/Petter) 

Forslag til agenda er laget. Vedlegges for diskusjon. 
Agenda godkjent i TK. 
 
Forslag fra TK til årets ildsjel ble lagt frem. 
TK enig om at denne kandidaten får denne utmerkelsen i år. Navnet holdes 
hemmelig frem til møtet.  
 
Nye punkter som må inn på agendaen til høstmøte:  

 Nasjonalsang på arrangement 

 TDer randonee 

 Skigymnas, melde inn 
 
Påmelding: Det er liten påmelding pt fra alle grener i NSF. Alle i TK tar en 
runde og snakker med arrangører som bør melde seg på. Viktig at alle 
arrangører er representert. 
 

Sak 18 2012-2014 Serviceteam (Jo) 
Jo har tatt kontakt med aktuelle kandidater, avventer svar. Jo holder i denne 
saken. Håper å ha serviceteam klart ila september. Pt er Tor Ødegård og Jan 
Tore Gresaker med. 
 
 

Sak 19 2012-2014 Eventuelt 
Hvis saker som ikke ble innmeldt i tide til innkallingen. 
 

 Info om prosjektet ”Mid-West/USA 2012”. v/Birger 
Det er tildelt 15000,- til ett prosjekt som Telemark Fylke og Morgedal 
har med Mid-West i USA ifb med høstfesten. Tarjei Gjelstad, Magnhild 
Eek Brynhildsen og Kjell Gunnar Dahle skal dit fra Norge. En del av 
målet er også å få til ett møte med skipresidenten i det amerikanske 
skiforbundet. 
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 Ansvarsoppgaver TK 2012-2014 
Diskuterte ansvarsoppgaver i TK ift til 
planen som ble lagt på TK-møte 1. Kartla litt mer grundig på enkelte 
punkt.   

 
 
 
 
Møtet ferdig kl. 21.40. 

 
 

Neste TK-møte: 17.september kl.20.30 på Skype. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


