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Hva: TK- møte 5, 2012-2014 

Dato: 19.11.2012 

Hvor: Ullevål Stadion 

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

Forfall: Kjell Gunnar Dahle 

Kopi: TK, FIS-rep. ansatte 

Referent: Petter Ekran 

 
 
Sak 35 2012-2014 Referat fra møte nr. 4 

Kommentarer? Nei. 
  

 
Sak 36 2012-2014 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Petter 

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

 
Sak 37 2012-2014 Kort status på faste punkter 

- Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo) 
Økonomi blir dekket under sak 39.  
Tirsdag 20.nov. skal Birger Goberg ha møte med Sverre Seeberg, Erik 
Røste og Stein Opsal. Der er tema OL. Hvordan jobbe med telemark ifb 
med OL. Hva er status til telemark i FIS systemet? Legge en strategi for 
veien videre for NSF telemark.  
Tirsdag 20.nov. skal NSF telemark ved Birger Goberg, Stein Opsal, Erik 
Røste, Jo Mork, Morten Nordli og Petter Ekran ha møte med 
Telemarkutviklingsfond ved Terje Bakka. Der er tema status på avtalen 
med Telemark Utviklingsfond, og mål for 2013.  
 

- Fjelltelemark/Randonee (Iver Olav/Martin ) 
Lemonsjøracet jobber med å arrangere igjen, har planer om kombinert 
fjelltelemark- og randoneerenn. Iver Olav og Martin er i dialog med dem, 
og prøver å hjelpe de med å komme i gang.  
Randonee sin breddesamling i desember har p.t. 37 påmeldte, det er bra, 
mye nye og unge personer. Fikk god omtale i www.friflyt.no der de fikk pr 
for sin kommende samling. I desember skal randonee ha ett 
kommersielt/medie møte i Trondheim, der agenda er ”hvordan få inn mer 
randonee i media”. Morten Nordli kommer fra NSF for å fortelle om 
hvordan telemark jobber med dette.  
Martin Bartnes skal ha møte med Nord-Trøndelag Skikrets 20.nov. Skal 
presentere randonee for dem. Randoneeutvalget er også godt i gang i 
Sør-Trøndelag Skikrets.  
Jobber med å få i gang ett trener 1 kurs.  
Jobber videre med sponsorer, særlig med utstyrsleverandører. Jon 
Damman bør ha en prat med markedsansvarlig i NSF Trine Follestad. 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtakswVjlnb3c&hl=no#gid=5
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AoCa7xpK1CHFdGdrMjhGV01ES244MEZtakswVjlnb3c&hl=no#gid=5
http://www.friflyt.no/
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Side 2 

- Terminliste/kommende renn/aktiviteter 
(Iver Olav) TDer? 
FIS har bestemt at det ikke blir gitt FIS-poeng i parallell. Dette medfører 
noen endringer i FIS-renn i Norge. Følgende blir FIS-renn: Bjorli 6.jan. 
klassisk, sprint Vardåsen 2.feb., klassisk og sprint i Sogndal 23.-24.feb. 
  

- Markedsarbeid (Petter/Jo) 
P.T. jobbes det med to aktører. Møte med aktuell bedrift 29.nov.  
Vurdere å gå ned i priser på korttidskontrakt for å få inn sponsorer.  
Jo og Petter sjekker med Trine Follestad og Morten Skarpaas angående 
Samsung telefoner mot serviceteam. 
Trine Follestad var inne og presenterte seg kort for TK.  
 

- Bredde/Region (Elin) 
Jobber med breddesamling på Rjukan, ca. 120-130 påmeldte p.t.  
Regionene er godt i gang med sesongplanleggingen, flere planlagte 
samlinger. 
 

- Kompetanseutvikling (Morten)  
Morten ikke til stede. 
 

- Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
Status fra siste samling i Sölden og Sass Fee. God ”drive” i laget, gleder 
seg på ny sesong. I Sass Fee trente de med det sveitsiske landslaget, det 
ga god matching, og det var positivt og se hvordan de lå an. God 
stemning i laget, mer og mer positiv energi i laget. 
 

- Landslaget (Jo) 
Gode uker i alpene. Amund Valde var ikke med pga beinbrudd. Thomas 
Sand Nordberg var med kun i Sölden pga en skade. 
Söldensamlingen var fokuset på teknikk. I Sass Fee var fokuset på 
konkurransetrening. Tidtaking og konkurranse med sveitserne. 
Alle samlinger er gjennomført etter planen. Børge Søvik har vært med 
som assistent på utvalgte samlinger, positivt.  
Tester viser fremgang hos samtlige.  
Neste samling er på Rjukan 29.nov.-3.des 
Geilo 14.-18.des. 
Test på OLT i des.  
Egentrening i jula. 

 
 

Sak 38 2012-2014 Tilleggs- og tidregistreringssystem (fast post) v/Sondre 
Status vedr. Utvikling og oppfølging. 
Sondre Goberg var spesielt invitert til dette TK-møte for å si mer og gi en 
status på tilleggssystemet.  

Administrasjon av renn: 
• Alt foregår via en web-side 
• Lage nytt renn, (SP, KL, Parallell) 
• Melde på løpere manuelt eller import fra klubbenonline.no 
• Trekke startliste 
• Skrive ut alle typer lister 
• Endre eller kontrollere alle funksjoner  

 
Koble til klokke: 
• ALGE-klokka 
• Fotocelle 
• Startpinne 
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Side 3 

• Backup/manuell tid via mobiltelefon  
 
Innrapportering av tillegg: 
• Via ny app for Android telefon 
• Rett i tidtakersystemet via mobilnettet 
• Alle portdommere må melde på alle løpere. (Godkjent eller ikke godkjent) 
• DNS/DNF 
• Enkelt brukergrensesnitt, enkelt oppsett 
• Muligheten for brukerfeil er sterkt redusert 
• Muligheten for å spore/kontrollere hver enkelt portdommer 
• Manuell/backup? Hva kreves?  
 
Speaker og infoløsning: 
• Via web-side 
• Ferdig oppsett av speakerløsning 
• Rullende tid, tillegg, totaltid, plassering 
• Viser i utgangspunktet (kan endres etter ønske) kontinuerlig oppdatert: 

– Startliste 
– I løypa 
– Resultatliste 

• Kan også brukes som infotavle/skjerm  
 

Livetiming: 
• Direkte resultater på nett via samme løsning NSF har for langrenn og alpint 
• Fungerer også på nettbrett og mobil  
• Oppdaterte sammenlagtlister direkte etter rennet  
• Vil bli lagt ut link på nsf telemark sin nettside med link til livetiming på hvert renn dette 

systemet er i bruk. 
 
Flere muligheter?: 
• WC / FIS – engelsk versjon kommer.  
• Fjelltelemark og Randonee  

– Administrasjon/Livetiming/speakerløsning/ 
 resultater likt som bakke-telemark  

– Fast starttidspunkt, display på start 
– En mobiltelefon i mål er nok til å sette måltider 
– Kan kombineres med brikker 
– En telefon til, så kan man få inn mellomtid 

 
Serviceteam 2013: 
• Sondre Goberg (leder) 
• Jan-Tore Gresaker  
• Tor Ødegård 
• Erlend Groven 
• Andreas Eide  
De har satt opp en foreløpig liste over sin fordeling av renn i vinter. 

 
WC og serviceteam: 
Hvilke muligheter er det for å ha med deler av serviceteam på noen WC-arrangement? Satser på 
å ha noen tilstede på WC Rjukan og Geilo. Må testes skikkelig før det brukes i WC. PT er det bare 
det norske serviceteamet som kan drifte dette systemet. Dette må avklares med FIS så fort som 
mulig. Det vil bli ekstremt travelt å få dette ut i WC med det samme teamet kommende sesong.  
Innspill til Kjell Gunnar Dahle som han må bringe videre til FIS: Må avklare med FIS hvilke 
forventninger som ligger her. Hvem dekker det økonomiske, hvordan skal dette implementeres?  
TK ønsker at dette systemet brukes i Norge kommende sesong, for å få testet det skikkelig.  
Foran sesongen 2014 bør det legges opp til et kurs ifb med FIS sitt høstmøte for å lære opp 
arrangører i WC.    
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Side 4 

 
God kontroll på dette prosjektet. Blir gøy å få det ut i bruk. 
Dette avsluttes som en fast post på TK-møter.  
 
Sak 39  2012-2014 Budsjett 2013 og økonomi v/Birger 
Budsjettere med ett underskudd på ca. 1.5 millioner for 2013. Grunnen til at dette kan gjøres er at 
NSF telemark har bra egenkapital. Dette vil føre til mindre EK for 2014. Målet er å få økt inntektene for 
2014. Grunnen til at man velger dette budsjettet er at man vil opprettholde den offensive satsingen 
både når det gjelder aktivitet, administrasjon og politikk.  
 
Randonee og økonomi: Når det gjelder tilskudd til WC randonee vil det være vanskelig å få dette 
gjennom i skistyret, inntil man har noe mer felles. Foreløpig er det posten med post3-midler som er 
tilskuddet til randonee fra NSF og NSF telemark. 
 
 
Sak 40 2012-2014 NM, kongepokaler, fordeling v/Birger 
NSF telemark har fått 2 kongepokaler for kommende sesong. 1 dame, 1 herre. Hvordan skal 
fordelingen være for telemark sin del? Kravet er at det må ha vært 15 deltagere siste sesong og det 
må være 15 på start på aktuelt renn. I 2012 var det kongepokal i damer sprint. I 2011 var det i herrer 
sprint i Molde.  
TK innstiller kongepokal i følgende øvelser:  
- Damer klassisk Sogndal 23.feb.2013 
- Herre parallell Vardåsen 3.feb. 2013 
(-Loftsrennet fjelltelemark er reserve). 
Petter Ekran sender info til de aktuelle arrangører. 

 
 
Sak 41 2012-2014 TD-kurs 2012/2013 v/Iver Olav og Martin 
Det legges opp til TD-kurs på Kårvatn 12.-13.januar 2013. Under NC randonee og NC fjelltelemark. 
Martin har satt opp forslag til program og budsjett. Han har også fått inn interesserte for TD-kurs. Mål 
om 5-6 personer fra randoneemiljøet. Håper på 2-3 fra telemark.  
 
Påmelding og info: Iver Olav og Martin lager program og opplegg for kurset. Påmelding kommer på 
telemark og randonee sin hjemmeside.  
 
Kostnader: Forslaget er at alle deltagere får dekket alle utgifter ifb med kurset, både reise og kurs. 
Utgiftene fordeles til randonee sine post3-midler og telemark sine post3-midler. Ca. budsjettramme vil 
være rundt 40.000,-. Deles likt mellom telemark og randonee sine post3 midler.  
 
TD-rapport: Det bør lages nytt skjema for TD-rapport, for eksempel exeldok. Med 3 faner der 1 fane er 
for bakke, 1 er for fjelltelemark og 1 for randonee. Martin lager mal og innhold for randonee, Iver Olav 
lager for bakke og fjelltelemark.  
 
Sak 42 2012-2014 Årshjul for TK, hvem kan være på hvilke arrangement gjennom 

sesongen. 
Lage endelig årshjul. Petter sender ut terminliste til TK, så kan de sette seg opp der de ønsker/har 
mulighet. Send med dato for tilbakemelding, legg endelig liste på web, og sendt til arrangører. Viktig at 
TK er synlige på arrangement.  
 
Sak 43 2012-2014 Møte med Terje Riis Johannesen? v/Magnhild og Birger 
Magnhild skal ha ett møte med Terje Riis Johannsen 6.desember, etter lunsj, oppfølging etter turen til 
Minot. Petter blir med fra administrasjonen. Målet er å få innspill og se på muligheter for Telemark 
Fylkeskommune. Hvordan synliggjøre samarbeidet mellom TUF og NSF mer i Telemark Fylke.  
 
Ifb med breddesamlingen på Rjukan i des. vil det bli sendt nyhetsstoff til NRK Østafjells og lokalaviser.   
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Side 5 

Sak 44 2012-2014 Ungdoms OL 2016 v/Birger og Morten 
Veien videre? TK spør om Morten Nordli vil fronte dette mot komiteen i 
YOG som sitter på Lillehammer. Morten har allerede opprettet en dialog med org.kom på Lillehammer, 
positive tilbakemeldinger på at det kan være mulig. Det må jobbes mot org.kom. og politisk inn mot 
NSF, FIS og IOC. Det må lages en god presentasjon på hvorfor telemark skal inn som øvelse, hvilke 
anlegg skal brukes, hvem kan arrangere. Kjell Gunnar Dahle bør også involveres i dette.  
Første mål for oss må være å få til ett møte ila første halvdel av 2013 med org.kom YOG.  
Morten og Petter, samt Kjell Gunnar begynner å se på å få laget en første presentasjon. Petter sender 
ut mail til Morten, Kjell Gunnar og Birger om dette så fort som mulig. 
Få inn i aktivitetsplan for TK.  
 
  
Sak 45 2012-2014 LiveStreaming v/Morten 
Gjøre ett prøveprosjekt? Se på muligheter for å få streamet renn. NSF sentralt jobber med 
Skiforbundet-TV. Mulig vi prøver å se muligheter for å teste på ett enkelt renn ila vinteren. Tar mer om 
dette på neste TK-møte.  
 
Ser også på mulighetene for å komme med på FIS-TV. Få publisert det vi lager selv fra WC. Claes 
Tommy Herland har en dialog med rett person i FIS. 
Morten jobber videre med dette dersom Herland får positive tilbakemeldinger fra FIS. 
 
 
Sak 46 2012-2014 Eventuelt 

Hvis saker som ikke ble innmeldt i tide til innkallingen. 
 
- Videre møteplan for TK? 

Petter setter opp forslag til møteplan for 1.halvdel av 2013. 
 

- FIS-points? 
Regelkomiteen i FIS har forespurt Sondre Goberg angående å registrere 
FIS-poeng. Sondre Goberg har sagt ja til dette for kommende sesong.  
 

- Jr. satsing 2013: Lage ett opplegg for juniorer mot jr.VM. Ett opplegg på 
Bjorli, ett opplegg på Hafjell. Dette for at de skal bli bedre rustet til jr.VM, 
og bedre kjent. Det vil bli vanlig uttak. Forslag om at Lars Ove Berge får 
ansvaret for dette.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


