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Hva: TK- møte 8, 2012-2014 

Dato: 8.4.2013. kl.19.00. 

Hvor: Skype 

Tilstede: Birger Goberg, Martin Bartnes, Elin Østerud, Magnhild Brynhildsen, 
Jørgen Holst, Morten Nordli, Jo Mork, Petter Ekran, Odd Inge 
Austevoll 

Forfall: Iver Olav Krohn 

Kopi: TK, FIS-rep., ansatte 

Referent: Petter Ekran 

 
Sak 62 2012-2014 Referat fra møte nr. 7 

Ingen kommentarer. 
   Referat godkjent. 
  

 
Sak 63 2012-2014 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Petter 

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

 
Sak 64 2012-2014 Regelendringer, v/Odd Inge Austevoll 
Det har vært to møter i vinter (WC Geilo og VM Spania) i FIS telemark rules comitee. De viktigste 
endringsforslagene er: 

- Henvisning til alpintreglementet når ikke telemarkreglene ikke strekker til, forslag om å gå bort 
fra det. Dette pga. at telemark ofte blir skadelidende av dette. 

- Trekking av startnummer i WC-renn 10 for damer og 15 for herrer. 
- Hopp- og portdommer sin avgjørelse kan det ikke protesteres på. 
- Om det er uenigheter ved løypesetting kan juryen finne ny løypesetter eller endre løypen. 
- Juryen kan godkjenne en trase selv om traseen ikke er innenfor alle målene i regelverket. 
- Endring av høydeforskjell klassisk 250-500. 
- Forslag om at det kan stikkes løype med enkelt porter. Der er TK uenig, mener det fortsatt bør 

være dobbeltporter. 
- Forslag om at målene for reipelykkje blir 8-12 meter i WC. 
- Fjernet regelen om at klassisk skal kjøres i 2.omganger om tiden er under 150 sek. 
- Forslag om å fjerne regelen om å ha 150 FIS poeng under VM klassisk for å få kjøre. 
- I sprint er det forslag om å endre høydemetrene til 100-150 meter 
- Parallell, høydeforskjell på 70-120 
- Fjerne krav om kuler m.m i parallell. 
- Forslag om at parallellkvalifisering skal gå over 2. omganger. Juryen kan godkjenne at man 

har bare 1.omgang. Om man ikke får gjennomført kvalifisering skal FIS poengene i sprint 
gjelde. Noe uenighet i TK. Få inn mer info om andre modeller fra alpint, og ta det opp under 
vårfagmøte. 

- Forslag om at juryen avgjør om det skal gå 8, 16 32 videre til finaler 
- Forslag om endring av maksimal tidsstraff, går over til 3 sekunder. 
- Det har vært forskjellig poengberegning i parallell og sprint og klassisk, dette har skapt 

problemer med å få inn i FIS kalkulering. Forslag om at parallell skal ha samme 
poengberegning som andre disipliner 

- Parallell og tilleggs sekund: skal være en dommer som kontrollere at løpere går rett i 
strafferundene og at tilleggene blir skrevet ned. 

- Team parallell: forslag om at det skal være 1 dame og 1 mann i alle lag.  

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 

- I de konkurranser der det ikke er 8 lag er rangeringen videre: 
Lag med 1 gut og 1 jente 
Lag nr. 2 med 3 deltakere basert på nasjonscupen i WC 
Lag nr 2. med 2 deltakere basert på nasjonscupen i WC 

- Klesreglementet: Hva er fordeler og hva er ulemper med å forby fartsdress? Regelkomiteen er 
i utgangspunktet for og fortsatt å ha fartsdress. Fordeler med å forby fartsdress er at det vil 
være mer attraktivt for en klesleverendører og kanskje det vil appellere til flere løpere. 
Ulemper er at det vil være negativt for små nasjoner pga dyrt å få tak i andre dresser, 
vanskelig og kontrollere mm. 

 
 
Sak 65 2012-2014 Kort status på faste punkter 

- Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo) 
Ligger godt an ift til budsjettet så langt. Fått rapporter for januar og 
februar.  
 

- Fjelltelemark/Randonee (Iver Olav/Martin) 
Galdhøpiggrennet gjennomført med utdeling av kongepokal, bra 
arrangement med over 250 deltagere.  
 
Forslag fra TK om at det med fjelltelemark tas opp på vårmøte:  
«Hvordan øke deltagelse til fjelltelemark?». Se på muligheter for mer 
samarbeid med randonee og toppturfestivaler. 
 Avslutning i NC kommende helg under X2 Ørsta.  
 
Randoeneren ble arrangert på Oppdal med ca. 100 deltagere, ikke NC, 
men ett breddearrangement der hele familien er med både på randoutstyr, 
telemarkski og fjellski.  
 
«Første mann opp Vassfjellet» skal arrangeres denne uken i Trondheim. 
Spennende arrangement. 
 
WC Tromsø 13.-14.april. Bra påmelding. 
 
Skal ha møte med utøvere ifb med WC Tromsø, der målet er å se på 
neste sesong.  
 
Trener 1 kurs i randonee i mai. 
 

- Terminliste/kommende renn/aktiviteter (Iver Olav) Planlegge neste 
sesong. 
Begynt og fått inn søknader. Iver Olav, Jørgen, Martin og Petter jobber 
videre med terminlisten. Mål om ha den mest mulig klar til vårmøte. 
Det må koordineres opp mot WC på best mulig møte. Randonee har sin 
WC satt, telemark har ikke fått satt sin WC kalender, noe som byr på 
utfordringer. Koordinere WC Norge med arrangementsavdelingen. 
 

- Markedsarbeid (Petter/Jo) 
Møte i Oslo med en potensiell sponsor i samarbeid med hopp 10.april. 
Positivt at vi kan samarbeide med andre grener. Jo stiller fra telemark.  
 
NSF er i sluttfasen med å ansette en person som skal ha hovedfokus på 
marked og da arrangement, freestyle, telemark og kombinert. Dette er 
positivt for både telemark og randonee. 
 
 
 



Møtereferat 
 

 

 

 
Side 3 

- Bredde/Region (Elin, Morten) 
Telemarksnedslaget var en lengre periode i Morgedal, der fungerte 
hengeren bra, fikk lånt ut mye utstyr og det ga mersmak til mange. Utlånt 
til skoler gjennom skidager. 
Positive tilbakemeldinger fra lærere og elever. 
Utfordringen ligger i å få ut informasjon til foreldre om telemark om utstyr, 
klubber og aktiviteter. Viktig å få ut informasjon gjennom skolen til foreldre. 
Se på muligheter til å gi regioner en utstyrspool med barneutstyr. 
 
Hengeren var i Sogn ifb med Fjellsportfestivalen og NM, positive 
tilbakemeldinger, utfordringen er å få skapt entusiasme videre etter at 
hengeren har dratt.  
 
Telemarknedslaget skal nå til Filefjell, brukes gjennom region Innlandet. 
 
Satser på å ha en evalueringsrunde med alle regioner ila våren. Elin og 
Morten jobber videre med det.   
 

- Kompetanseutvikling (Morten)  
Det jobbes fortsatt med trenerløypen. Bjørn Erik Gunnerød og Morten 
fortsetter jobben med dette. 
 
Morten har denne uken ansvaret for telemarkskurs for 21 elever ved 
Høyskolen i Lillehammer. Sigrid Rykhus og Jo er også inne og bidrar med 
undervisning. Dette kurset er en del av idrettsutdanningen ved Høyskolen 
og finansieres av dem. 
 

- Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
Intet spesielt å berette. Positiv opplevelse med å delta på 
Galdhøpiggrennet. 
 

- Landslaget (Jo) 
Sigrid Rykhus har bestemt seg for å legge opp. Vi jobber med å få laget 
en sak i media om dette, en positiv sak. Vi ser også på løsninger for å 
beholde Sigrid i telemarksmiljøet i sentrale roller.  
 
Ila april vil Jo, Petter og Lars Ove ha gjennomført en grundig evaluering 
med hver landslagsløper. 
 
Jo ga en kjapp rapport fra VM i Spania.  
 
Landslagsstruktur 2013/2014: Det jobbes med forskjellig forslag utefra 
erfaringer gjort gjennom sist sesong. Viktig å skape ett miljø der vi klarer å 
beholde løpere lengre, få til ett system der løpere går gradene før de 
havner på landslag, klubb, region, juniorsamlinger, landslag. Dette er også 
viktig overfor samarbeidet vi har med Olympiatoppen. TK gir klarsignal til 
administrasjon og landslagssjef til å jobbe videre med sine forslag og 
utarbeide ett mer konkret forslag. Mål om å ha landslaget klart medio mai. 
Viktig å ta opp på vårmøte hvilke forventninger som stilles for å være på 
landslaget.  

 
Sak 66 2012-2014 Ungdoms OL 2016 v/Birger og Morten 
   Status? 

Morten og Petter deltok i møte med YOG 2016 samt andre grener i NSF 
5.april. Ett viktig møte der man fikk avklart en del viktige roller. Telemark er 
ikke inne på det offisielle programmet dette pga. at FIS ikke har spilt det inn til 
IOC. Men YOG er en mulighetens arena og de har frie tøyler til å fylle det med 
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en del innhold, b.la. demogrener. Der har telemark en mulighet. Der må vi 
komme opp med ett konsept til YOG. Skal vi bruke resurser og tid på å jobbe 
mot dette? Viktig og evt. å begynne denne jobben nå. Jobbe aktivt ut miljøet i 
Oppland for å se på muligheter. 

 
 
Sak 67 2012-2014  Vårmøte 2013, 25.mai, agenda, tidspunkt 

TK besluttet å ha vårmøte hele lørdag 25.mai. Randonee vil ha noe eget ved siden av. 
TK vil prøve å ha komiteemøte fredagskveld kl.18.00 – 21.00. 
 
Valgkomitee: TK må legge frem forslag til valgkomité på vårmøte, også skal de 
stemmeberettigete få anledning til å komme med innspill. Birger og admin jobber 
videre med å finne forslag til valgkomitee. 
 
Agenda: 

- Landslag: tydeliggjøre hvilke krav som stilles til en landslagsløper. 
- Terminliste 2013/2014 
- Regelendringer 
- Bredde, telemarknedslaget 
- Beretning 
- Valgkomité 

 
Sak 68 2012-2014 FIS-møte 5.-7.juni, innspill til saker  

- Ønsker at FIS comitee skal finne en person som fremmer telemark i FIS nyhetsbrev. 
- WC planlegging må bli bedre 
- Portdommere og dømming 
- Ønske om at vi sender Morten til FIS-møte ifb med å få ut informasjon om 

mediearbeid, hvordan også andre land kan jobbe i samme retning. Evt. om Morten 
lager en notis som blir sendt med Kjell Gunnar og Birger. Enig om at det må frem på 
FIS-møte. 
 

Sak 69 2012-2014 Søknad om økonomisk støtte NC Bjorli 
   (De har søkt om støtte til sitt arrangement som var i januar). 

TK går inn for innstillingen som admin laget. Admin gir beskjed til Region Møre og 
Romsdal.  
  

Sak 70 2012-2014 Videre møteplan for TK 
  Petter lager forslag til oppsett og sender ut på mail. Neste møte 24.mai. 
 
Sak 71 2012-2014 Eventuelt 

Hvis saker som ikke ble innmeldt i tide til innkallingen. 
 
- Representanter NC avslutninger bakketelemark og fjelltelemark? 

(Filefjell 20.-21.april, Ørsta 13.april). 
 
 

- Randonee: søknad om økonomisk støtte/lån fra TK 
Randonee er avhengig av å få inn sponsorer for å klare å opprette ett fast 
landslag, de er derfor i dialog med en person som kan bistå i det arbeidet. 
Dette koster penger og randonee forespør derfor TK om det er mulig å få 
ett lån i 2013 for å få dette i gang. Viktg at randonee gjør en grundig 
Research før de evt. inngår en kontrakt med aktuell person og at det blir 
en tydelig kontrakt. TK gir klarsignal til randonee til å jobbe videre med 
dette.  
 

 
Møte slutt kl. 21.25 


