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Hva: TK- møte 7, 2012-2014 

Dato: 18.2.2013. kl.19.30. 

Hvor: Skype 

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

Forfall: Magnhild Eek Brynhildsen, Morten Nordli 

Kopi: TK, FIS-rep., ansatte 

Referent: Petter Ekran 

 
Sak 56 2012-2014 Referat fra møte nr. 6 

Kommentarer? Ingen kommentarer. 
  

 
Sak 57 2012-2014 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Petter 

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

 
Sak 58 2012-2014 Kort status på faste punkter 
 

- Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo) 
Ser ut til å komme greit ut av 2012. Ser ut til å komme ut litt bedre enn 
budsjettert. Ikke fått endelig rapport enda.  
 
Innspill fra Birger angående at han var med til WC/jr. VM i Frankrike, 
Chamonix. Bra tur, som var godt planlagt. Utøverne var meget seriøse og 
de representerte Norge på en bra måte. Synes også at støtteapparatet 
fungerte bra.  
 
Elin tilføyde at det var glade utøveres som kom hjem fra fra WC/jr. VM. 
 
TK-leder har god kommunikasjon med administrasjonen, bra!  
 
Idrettsregistreringen: Per 18.feb er det ca. 2100 som er registrert. Martin 
Bartnes jobber fortsatt med å få inn resterende på randonee, og noen 
kretser jobber fortsatt med å få inn tall fra sine respektive klubber. 
 

- Fjelltelemark/Randonee (Iver Olav/Martin) 
NM Loftsrennet får Kongepokal i herrer senior. Dette pga. at det var for 
liten deltagelse i NM Parallell i Vardåsen (11 stk.). Det må være 15 stk. for 
at det skal kunne deles ut kongepokal. Iver Olav kontakter rennleder i 
Loftsrennet å informere om diverse. 
 
Randonee: Ferdig med VM i Frankrike. Beste plassering 4. plass sprint 
U21 damer. 12. plass på lag. Fornøyd med innsatsen, men fortsatt en lang 
vei å gå får å stå på toppen, men ser at vi nærmer oss. 
 
Tromsø jobber med å få WC 2014. Ser også på muligheten for å søke om 
VM 2015 eller 2017.  
 

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 

Neste NC om 14 dager, Høyanger. 
- Terminliste/kommende renn/aktiviteter (Iver Olav) 

Avholdt NC/NM i Vardåsen 2.-3.februar.  
 
Alperittet arrangerer til helgen. Endret trase grunnet snømangel i sentrum. 
Derav må randoneekonkurransen droppes. Petter legger ut sak på nett 
om Alperittet. 
 
Lemonsjøracet ble avlyst grunnet liten påmeldes. De kjører en enklere 
variant i påsken. De vil søke NC neste år. 
 
NM Sogn til helgen. Ser ut som de har god kontroll på arrangementet. 
Mange frivillige og dyktige arrangører. Fra NSF kommer Jo Mork, Magnus 
Sandnes og Petter Ekran. Telemarknedslaget med Eirik Rykhus, Goro 
Rykhus og Henriette Sletten ser også ut til å komme. Fra TK kommer Elin 
Østerud og Jørgen Holst. 
Det er satt opp Kongepokal i damer senior, men der er påmelding under 
15 stk. så det ser, dessverre ut som man ikke kan dele ut Kongepokalen 
der. 
 
Vengedalsrennet som arrangeres 16.mars har satt opp randoneeklasse i 
tillegg til fjelltelemark.  
 
Når begynner vi å jobbe mot neste sesong, terminlisten. Særlig med tanke 
på NM arrangør. Bør tildeles tidlig. Lage sak på hjemmesiden om å søke 
på NC og NM. Iver Olav og Jo ser på mulige arrangører til NM. 
 

- Markedsarbeid (Petter/Jo) 
Levert tilbud om samarbeid til en bedrift. Dette er ett samarbeid mellom 
hopp og telemark, felles sponsorat. Utarbeides ett felles tilbud fra hopp og 
telemark. Sponsorsjef i hopp og Trine Follestad følger opp. Eventuelt 
aktuelt fra neste sesong.  
 

- Bredde/Region (Elin) 
Telemarknedslaget var tilstede på stimuleringssamling i 
Nordheimsund/Eikedalen og på lærersamling på Voss 
https://www.youtube.com/watch?v=az99AYVwnB8 
 

- Kompetanseutvikling (Morten)  
Det arbeides fortsatt med trenerløypa. I innspurten på T1. 
Det produseres videoer til aktivitetsbanken: 
https://www.youtube.com/user/Skiutdanning/videos?flow=grid&view=1  

 
- Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 

Positivt tur til Frankrike, det fungerte bra med så mange på tur. Ser frem 
mot en innholdsrik måned med mange renn og VM som høydepunkt. 
 

- Landslaget (Jo) 
Bra tur til Frankrike. Med tanke på at det var 19 utøvere, fungerte logikken 
bra. Godt støtteapparat.  
 
Tett program framover, NM Sogn, WC Rjukan, WC Geilo og VM Spania. 
Spennende måned vi går inn i. Det var lagt opp til ei frivillig samling sist 
helg, på Kvitfjell. Det var for å spisse formen mot WC/VM. Trente i 
startgaten og parallell.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=az99AYVwnB8
https://www.youtube.com/user/Skiutdanning/videos?flow=grid&view=1
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Sak 59 2012-2014 Ungdoms OL 2016 v/Birger og Morten 
   Status: 

- Positiv svar fra styret i Oppland Idrettskrets. De behandlet vår sak i sitt styremøte 
28.januar. OIK støtter initiativet og er positive til å bidra 
slik at NSF ved telemark får presentert seg for YOG 2016. I tillegg vil OIK 
gjøre kjent sin støtte i denne saken overfor Idrettsstyret og henstille om 
videre oppfølging der.  

- Det endelige øvelsesprogrammet blir satt av IOC i slutten av mai. FIS har ikke spilt inn 
telemark som egen gren. Det er vanskelig å få inn telemark, når vår egen 
organisasjon (FIS) ikke spiller telemark inn som gren.  

- Ser da ut som vår mulighet er å få det inn som en demonstrasjonsgren.  
- Birger hadde en kort prat med leder av org.kom i YOG 2016 på forrige skistyremøte. 

Han er positiv til telemark og omtaler telemark i sine presentasjoner.  
- Morten Nordli og Petter Ekran vil begynne å lage en presentasjon/konsept som vi 

forhåpentligvis kan presentere for org.kom til våren. Viktig at vi gir dem en god 
presentasjon og forslag slik at de får minst mulig jobb ved en eventuell gjennomføring. 
Her må også vår FIS-rep. Involveres.  
 

 
Sak 60 2012-2014  Landslagsstruktur 2013/2014 v/Jo 

Må se på ulike modeller for landslagsstruktur kommende sesong. Det må satses på de 
som virkelig vil, hvordan gjøre dette på best mulig måte? Godt samarbeid med 
Olympiatoppen, og vi må finne en seriøs og god struktur som fostrer gode og seriøse 
løpere. Ser på ulike løsninger i samråd med eliteutvalget og TK. Viktig at løpere 
bygges opp i klubber og regioner, og er modne før de kommer på ett landslag.  
Bygge opp en egen jentesatsing? Viktig å få inn en god og langsiktig plan. Løpere på 
landslag må være motiverte og villig til å satse over tid. Viktig at man legger en plan 
allerede nå.   
 
Jo utarbeider ett dokument med sine tanker som TK vil ta stilling til.  

 
    
Sak 61 2012-2014 Eventuelt 

Hvis saker som ikke ble innmeldt i tide til innkallingen. 
 

- Tidtakersystemet 
Status fra Sondre Goberg i serviceteamet:  

Det er innkjøpt en del teknisk utstyr, telefoner etc. Samarbeidet med Quick Timing er 
bra, men man har møtt en del utfordringer, særlig på parallellen. Jobbet tett med 
Quick Timing for å få rettet opp feilene som var. Mye var nytt for Quick Timing, men 
det ser bra ut nå. Quick Timing følger også opp arrangementet i Sogn til helgen.  
Andreas Eide og Jan Tore Gresaker stiller fra serviceteamet i Sogn. Godt forberedt.  
Mest spent på parallellen på Rjukan, men håper at systemet er bra til da. Må se på 
denne sesongen som en testsesong.  
 
Er det mulig å få lagt inn i systemet at det automatisk går ut mail til konkrete e-
postadresser med resultatlister etter renn? Må sendes til TK, admin og Claes Tommy 
Herland.  

 
 
Møte slutt kl. 20.40. 


