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Hva: TK- møte 9, 2012-2014 

Dato: 24.5.2013. kl.18.00. 

Hvor: Quality Airport Hotell Gardermoen 

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

Forfall:  

Kopi: TK, FIS-rep., ansatte, web 

Referent: Petter Ekran 

 
Sak 72 2012-2014 Referat fra møte nr. 8 

Ingen kommentarer.  
  

 
Sak 73 2012-2014 Status aksjoner / oppfølgingssaker v/Petter 

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

 
Sak 74 2012-2014 Kort status på faste punkter 

- Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo) 
Administrasjon og TK-leder har hatt møtevirksomhet over to dager ifb med 
presentasjon for skistyre og årsberetningen, samt evaluering og 
planlegging. God oversikt på økonomien så langt i 2013. Har hatt 
økonomigjennomgang med Marianne Fismen.  
 
NSF telemark har fått tildelt 500.000,- i ekstra bevilgning fra Skistyre. 
Dette pga. god økonomistyring gjennom flere år, og det at andre grener 
har pådratt seg gjeld til Skistyre som de ikke kan betale tilbake. De grener 
som har gjeld til Skistyre får redusert sin gjeld hvert år, såfremt de klarer å 
holde sine budsjetter. Derav har b.la. telemark fått ekstra bevilgning som 
en kompensasjon både i 2013 og 2014. Dette vil bidra til at vi kan 
opprettholde samme aktivitetsnivå i 2014 som i 2013. Men, det må fortsatt 
jobbes hardt mot å skaffe ytterligere sponsorinntekter både for telemark 
og for randonee.  
 
I Skistyremøte 14.mai hadde telemark en presentasjon der de la frem 
status i sine handlingsområder, samt planer fremover og utfordringer. 
Positivt for oss å få gitt en fyldig presentasjon til Skistyre. I presentasjonen 
ble det blant annet lagt vekt på randonee og hva som bør skje der 
fremover. Hvordan finansiere og organisere? Dette vil komme på 
agendaen til Skistyre fremover. 
 

- Fjelltelemark/Randonee (Iver Olav/Martin) 
WC i Tromsø ble gjennomført i april. Arrangøren der jobber med å se på 
mulighetene for å søke VM i 2017. Skal ha ett planleggingsmøte i juni 
med ulike aktører for å se på om det er forankring for å søke. 
 
Det er tatt ut ett landslag i randonee for 2013/2014, 7 stk. 2 jenter og 5 
gutter. Det må gjøres en jobb opp mot sponsorer for å få økonomi til å 

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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ansette trener og for å drifte landslaget. Vil også se på muligheter for å ha 
noen fellelse samlinger med telemark.  
 

- Terminliste/kommende renn/aktiviteter (Iver Olav) Planlegge neste 
sesong. 
Randonee har så å si lagt sin terminliste. For telemark jobber Iver Olav, Jo 
og Petter med å få lagt NC og NM kalender. Må avvente med å legge 
terminlisten i påvente av WC-kalenderen. NM i bakketelemark blir i Molde, 
avventer dato til WC-kalender er klar.  

 
- Markedsarbeid (Petter/Jo) 

NSF gjennomførte B2B 7.mai på Lillestrøm, der var flere av telemark sine 
samarbeidspartnere samt Jo Mork, Petter Ekran, Birger Goberg og 
landslagsutøver Thea Lunde.  
 
Venter på svar fra en bedrift om ett eventuelt samarbeid.  
 
NSF sentralt har ansatt en selger som skal ha hovedansvar for telemark, 
freestyle, kombinert og arrangement, starter i august 2013.  
 

- Bredde/Region (Elin) 
Morten Nordli og Elin Østerud hadde ett parallell møte med regioner, 
evaluering og planlegging mot neste sesong.  
 

- Kompetanseutvikling (Morten). 
 

- Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen). 
 

- Landslaget (Jo) 
Det er tatt ut landslag for sesongen 2013/2014. Fire løpere, to jenter, to 
gutter. Thea Smedheim Lunde, Mathilde Olsen Ilebrekke, Amund Valde og 
Trym Nygaard Løken. Ett stort generasjonsskifte, derav få løpere på 
landslag og større satsing på juniorene. Troels Tore Larsen blir engasjert 
som assistenttrener.  
 
Det legges opp til fire åpne juniorsamlinger ila vår, sommer, høst. Sigrid 
Rykhus og Lars Ove Berge er ansvarlige trenere for disse samlingene. 
Flere av disse samlingene blir i tilknytting til landslagets samlinger. Det vil 
også være muligheter for regionstrenere til å delta på disse samlingene 
for å få kompetanseflyt. 
 
Det er tatt ut tre løpere til prosjektet Team Morgendagens Helter.  

 
Sak 75 2012-2014 Ungdoms OL 2016 v/Birger og Morten 
   Status?  

Telemark sin status inn mot Ungdoms OL har vært drøftet i ett møte med 
Sverre Seeberg og Gerhard Heiberg. De er positive til at telemark skal være 
en oppvisningsgren under YOG 2016 på Lillehammer. Organisasjonskomiteen 
på Lillehammer er også positive til dette. Jobben med å få dette inn som 
oppvisningsgren må vi gjøre selv. Vi må lage ett konsept som vi kan 
presentere til organisasjonskomiteen på Lillehammer.  
 
Morten Nordli legger frem ytterligere status på vårfagmøte 25.mai.   
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Sak 76 2012-2014  Vårmøte 2013, 25.mai, agenda.  
   Gjennomgang av agenda og presentasjon for vårmøte 25.mai. 
 
Sak 77 2012-2014 Hedersbevisninger for løpere, ledere, ansatte? 

Hvordan har dette blitt håndtert tidligere? Noen løpere som har lagt opp har 
fått utmerkelser, andre ikke. Her bør det være en mal og kriterier. For utøvere 
bør utgangspunktet bør være at man har prestert på høyt nivå over lengre tid, 
men alle som slutter på laget bør takkes for innsatsen. Kommer med forslag til 
kriterier til neste TK-møte. Magnhild og Jørgen ser på dette frem mot neste 
uke.   

 
Sak 78 2012-2014 Videre møteplan for TK. 
   TK-møte 10 legges til mandag 17.juni på Skype kl.20.00-21.00. 
   TK- møte 11 tirsdag 13.august på Ullevål Stadion kl.11.00-17.00. 

 
Drøftet høstmøte, og når og hvor vi skal ha det. Følge planen til NSF og ha 
det på Gardermoen ett sted 18.-19.oktober. Høstfagmøte blir da lørdag 
19.oktober, med muligheter for arbeidsmøter fredag 18.oktober.  
   
Dersom Jørgen Steen Holst må slutte i TK grunnet studier i utlandet så 
foreslår TK at Amund Morstøl Valde trer inn som ungdomsrepresentant.  

 
Sak 79 2012-2014 Eventuelt 

Hvis saker som ikke ble innmeldt i tide til innkallingen. 
 

- Utviklingen på antall aktive registrerte telemark- og randonee medlemmer. Økt tilskudd 
fra TK?  
Randonee ønsker å fortsette utviklingen og har som mål å skaffe bedre økonomiske rammer. 
Derav ønsker de å få en del av det ekstra tilskuddet som TK har fått fra Skistyret. Randonee 
kommer inn med nye klubber og bidrar til økt masse i idrettsregistreringen til telemark. 
TK har ikke mulighet til å gi midler fra tilskuddet fra Skistyre, men vil etter beste evne bidra i 
sponsorjobben og da spesielt gjennom ny medarbeider på marked i NSF sentralt.   

 

- Engangslisensen på terminfestede konkurranser. 
Diverse randoneearrangører har gjort seg en del erfaringer gjennom konkurranser arrangert i 
vinter og ønsker derfor en diskusjon i NSF om engangslisensen. Tror en slik diskusjon hadde 
vært fornuftig også i kjølvannet av det som har foregått i Friidrettsforbundet. Man ser at mange 
synes at prisen på engangslisens er for høy. Bra at lisensordningen eksisterer, men kan man 
redusere prisen? Eller må man få markedsført årslisens mer? Spiller inn dette til NSF. 
 
NSFs reglement ang premiering. (Ref. mail fra arrangement ved Øistein Lunde). 
TK går inn for å fortsette med dagens regler. Alternativ 1 i notatet.  
 

- Årets Telemarknedslag, ref. Morten 
Etter innspill fra Morten Nordli som har hatt hovedansvaret for Telemarknedslaget i 2013 så 
innstilte TK Morgedal IL som årets Telemarknedslag.  

 
 
Møtet slutt kl.21.30.  

 


