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Side 1 

 

Hva: TK- møte 6, 2012-2014 

Dato: 21.01.2013 

Hvor: Skype 

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

Forfall: Jo Mork 

Kopi: TK, FIS-rep., ansatte 

Referent: Petter Ekran 

 
Sak 47 2012-2014 Referat fra møte nr. 5 

Kommentarer? Nei. 
  

 
Sak 48 2012-2014 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Petter 

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

 
Sak 49 2012-2014 Kort status på faste punkter 

- Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo) 
Ingenting nytt. 
 

- Fjelltelemark/Randonee (Iver Olav/Martin ) 
Lemonsjøracet skal arrangeres 9.feb. Både fjelltelemark og randonee. 
Iver Olav har forespurt Isfjorden IL om de kan arrangere 
randoneekonkurranse ifb med Vengedalsrennet. Venter på svar på det. 
Håper å få det til.  
 
Randonee har gjennomført tre NC-renn. NM ble flyttet til Surnadal pga 
snømangel på opprinnelig sted. 19 til start på herresiden, 4 damer. 1 jr. 
dame og 1 jr. herre. Bra arrangement.  
Gjennomført breddearrangement i Vassfjellet, VPG stilte med utstyr. 25 
stk med, bra.  
Arrangert kveldsrenn i Trondheim. 
Uttatt tropp til VM, 12 stk. 9.-15.feb.  
 

- Terminliste/kommende renn/aktiviteter (Iver Olav) 
Avholdt NC i bakketelemark på Bjorli. Parallell og klassisk. 55 deltagere.  
 

- Markedsarbeid (Petter/Jo) 
Ettersom vi er midt i sesongen gjør dette at hverken Jo eller Petter har 
mye tid til markedsarbeid. Trine Follestad, som er ansatt sentralt i NSF, 
jobber hele tiden med marked bl.a.for telemark. Har flere følere ute, men 
ingen ting som er konkret enda. Vanskelig å få inn sponsorer, men vi må 
hele tiden følge med å prøve oss på potensielle bedrifter og aktører. 
 
 
 
 

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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Side 2 

- Bredde/Region (Elin, Morten) 
Juniorsamling ifb med NC Bjorli, bra samling og god oppslutning. Ny 
samling på Hafjell kommende helg. 15-20 deltagere. Lars Ove Berge 
hadde ansvaret. Mange gode tilbakemeldinger på dette prosjektet. Målet 
er at juniorene som har jr. VM som mål blir bedre kjent og kan få ett bedre 
utgangspunkt inn mot jr. VM. 
 
Telemarknedslaget: Har vært i region Sogn og i region Møre og Romsdal 
etter nyttår. Bra oppslutning og stor aktivitet. Over 70 personer innom og 
alt utstyr var utlånt i Sogn skisenter. 
Var også med på World Snow Day på Norefjell. Var sammen med 
breddeavdelingen i NSF. Strategisk bra plass og være. God kontakt med 
FIS-rep. Fikk synliggjort vårt breddetiltak.  
 
Telemarknedslaget skal neste uke til Voss, på lærersamling. Deltagere fra 
hele Hordaland.  
 
Regioner: Gjennomfører samlinger og renn som planlagt. 
 

- Kompetanseutvikling (Morten)  
Det jobbes fortsatt med trenerløypen.  
Portdommerfilmen er publisert gjennom FIS. Kommer en egen for parallell 
ila februar 2013. Gode tilbakemeldinger på at dette er gjort. 
Rune Ellingsseter har gjennomført T1 kurs i Møre og Romsdal. 
Blir viktig å få registrert kurs fremover. Alt som foregår av kursaktivitet må 
registreres fremover. Her er det viktig at serviceteamet skriver ned hvem 
som får portdommeropplæring, da dette r som kurs og regne. 
 

- Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
Se neste punkt. 
 

- Landslaget (Jo) 

Bra WC runde i Slovenia og Østerrike. 
Resultatmessig litt under det vi hadde håpet på, særlig på herresiden.  
Det må jobbes hardt og trenes mye frem mot neste WC og ikke minst 
mot VM.  Det er samtidig veldig jevnt i topp 10 på herresiden denne 
sesongen. Uten å være pessimist så skal vi være stolte over de 
pallplassene som vi kan kjempe om på herresiden i år, dette med det 
unge laget vi har.  
Jentene har levert varene så. 
Vi var noe uheldige med sykdom på flere løpere, dette har vi aldri garanti 
for. Gruppen har fungert godt sammen og jobbet godt som et lag!  
Vi avsluttet runden med et oppsummeringsmøte og alle var enige om at 
dette har vært en bra runde samarbeidsmessig. Resultatene på herre 
siden vil komme når skuldrene er senket og stabiliteten skimessig 
kommer etter mer ski og renntrening.  

 
Nasjonscupen ligger vi 1.poeng bak FRA og godt foran SUI. Denne er vi 
alle enige om at vi skal vinne på Geilo i mars! Felles mål for laget.  

 
Vi har planlagt godt neste runde som er i Frankrike og håper og tror på 
flere pallplasser.  
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Side 3 

Sak 50 2012-2014 Tilleggs- og tidregistreringssystem (fast post)  
Status vedr. Utvikling og oppfølging. 
Jobber videre med systemet, for å få det enda bedre. Ble oppdaget noen 
utfordringer ifb med NC parallell på Bjorli.  
 
Jobber også med å få ordnet opp i FIS-punkter. Regelutvalget sammen med 
FIS jobber med å få rettet det opp. Grunnen til feilen var at det alpine 
systemet ble brukt, tok med andre ord ikke hensyn til tillegg, bare kjøretid.  
 
NB! Trenger ikke lenger være ett fast punkt på agendaen. 
 

 
Sak 51 2012-2014 Ungdoms OL 2016 v/Birger og Morten 
   Status? 

NSF telemark har sendt ett formelt brev til Oppland Idrettskrets. Dette for å 
informerer de om våre tanker og mål. Det er viktig at de er med oss, og støtter 
oss. Oppland Idrettskrets vil være en viktig aktør inn mot YOG 2016. Vi har 
fått tilbakemelding på at dette er på agendaen til neste styremøte i Oppland 
Idrettskrets den 28.januar. 

 
Sak 52 2012-2014 TD-kurs 2012/2013 v/Iver Olav og Martin 
   Ny dato? 

Pga snømangel ble det planlagte TD-kurset utsatt. Ny dato er 15.-17.mars ifb 
med Skarvenrittett og Vengedalsrennet i Åndalsnes. Ny info kommer fra Iver 
Olav og Martin, kommer ila kort tid. Petter legger ut ny info på web. Martin og 
Iver Olav sprer dette til aktuelle deltagere. 

    
Iver Olav har vært i kontakt med Sogn og Fjordane skikrets for å få deltagere 
til TD-kurset. Dette for at man ser at det trengs flere TDer i den kretsen. De 
arrangerer mange telemarkrenn, derfor viktig at de har nok TDer. 

 
Sak 53 2012-2014 Godtgjørelse TK-leder fra NSF 
   Orienteringssak fra Birger. 

Ettersom det ikke foreligger noe form for honorar for de tre grenen; freestyle, 
kombinert og telemark har NSF sentralt bestemt at det skal være ett felles 
grunnhonorar for alle grene og deres leder. Dette er noe NSF godtgjør, 
belastes ikke gren.  

 
 
Sak 54 2012-2014 Hvem er hvor, TK 
   Se på hvem som kan dra på hvilke renn.  

Se årsplan.  
Birger: NC/NM Vardåsen, jr.VM/WC Frankrike, WC Rjukan og Geilo. 
Elin: NC/NM Vardåsen, NM Sogndal og Galdhøpiggrennet 
Magnhild: WC Rjukan, ved behov. 
Iver Olav: Alperittett, Loftsrennet, X2 Ørsta, evt. WC Geilo. 
Martin: Er på alle NC randonee. 
Jørgen: Deltager på NC, NM og WC.  

    
Sak 55 2012-2014 Eventuelt 

Hvis saker som ikke ble innmeldt i tide til innkallingen. 
- Pga problemer med avvikling av parallellen på lørdag på Bjorli, ble 

finalerundene kjørt med bare en omgang. Skal da dette rennet telle i 
Norges-Cupen? 
Ifølge reglementet så kan ikke dette rennet telle i NC. Så valget er enkelt. 
Formelt kan det ikke godkjennes. TK har derfor bestemt at rennet ikke 
godkjennes som en del av NC-en. Petter informerer Sondre Goberg, leder 
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Side 4 

i serviceteam om dette. 
 

- Randonee: Regnskap/sponsorer v/Martin 
Randonee hadde for to år siden en avtale med Fast Sport. Sponset med 
utstyr. Avtalen var ferdig 1.juni 2011. Ble mye frem og tilbake med ett 
lagbilde som var manipulert (logo på ski var endret på av Fast Sport).  
Dette ble ikke godt mottatt av andre utstyrsleverandører. Mye frem og 
tilbake for å få ryddet opp. Jobber med å få avsluttet saken. Komiteen er 
orientert. Randonee har også levert en oversikt over sine sponsorer for 
inneværende sesong, samt budsjett. 
 

- Reiseopplegg for interesserte ifb med VM i Spania 
Connections AS, reisebyrå, har kommet med ett forslag til reise og 
opphold. Petter sjekker videre om dette fortsatt er interessant. Om de vil 
lage ett slikt opplegg, tilbyr vi oss å markedsføre det gjennom våre 
kanaler, web, mail, regioner, løpere osv. 

 
    
 
Møtet slutt kl. 21.30. 

 
 
 

 

 


