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Hva: TK- møte 15, 2012-2014 

Dato: 06.01.2014.  

Hvor: Skype 

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

Forfall: Magnhild Brynhildsen, Jørgen Steen Holst 

Kopi: TK, FIS-rep., ansatte, web. Blir lagt på web. 

Referent: Petter Ekran 
 
 
Sak 114 2012-2014 Referat fra møte nr. 14 

Kommentarer? Ingen kommentarer.  
 
Sak 115 2012-2014 Kort status på faste punkter 

 Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo) 
Går mot litt overskudd i forhold til budsjett for 2013. Dette er bra med 
tanke på at vi fikk to WC-runder i tillegg til det som var budsjettert på 
2013.  
 
Budsjett 2014 er klart. Har fått kutt i Post 3-midler og skipoolmidler. Dette 
gir oss utfordringer, og det må derfor jobbes for å få inn mere inntekter, 
samt at vi fortsatt må jobbe økonomisk sunt, og snu på hver krone vi har. 
Vil bli utfordrende for 2015 om inntektssiden ikke øker. 
 
17.desember hadde Birger, Jo og Petter etter arbeidsmøte/statusmøte på 
Ullevål. Tema for møte var økonomi/budsjett, markedsarbeid og strategi 
angående OL-prosess. Birger hadde også ett statusmøte med 
Generalsekretær Stein Opsahl. 
 

 Fjelltelemark (Iver Olav) 
Første renn i januar, i Eidsvåg. Utfordrende med tanke på snø.  
 

 Randonee (Martin)  
Gjennomført to NC-helger, Trondheim i desember og Voss i januar. På NC 
i Trondheim var det 50% økning på deltagelsen fra året før. Ser også at 
det er mer og mer «tidligere» langrenns utøvere med, noe som er positivt.  
 
Det er tatt ut lag til EM, 14.-16.februar, vertikal og individuell. Sender en 
tropp på 11 løpere. 1 dame junior, 3 damer senior. 1 herre junior, 1 herrer 
ungdom, 5 herrer senior.  
 
24.-26. januar skal det være breddesamling på Gaustablikk. Satser på ca. 
30 deltagere.  
 
Økonomisk er det utfordrende, skulle gjerne ha økt inntektene for å få 
utviklet sporten enda mer. Driver mye på dugnad. Vil fortsatt jobbe aktivt 
for å øke inntektene.  
 
Martin Bartnes var i Skistyremøte 12.desember og informerte om 
randoneesporten. 
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 Terminliste/kommende renn/aktiviteter (Iver Olav) 
NC åpning på Gålå til helgen. Dit skal også Telemarknedslaget. Det vil 
også bli ett barnerenn. NC fortsetter videre i Vardåsen, Stranda og Molde. 
Samt at både fjelltelemark og randonee har fortløpende konkurranser 
utover vinteren.  
 

 Markedsarbeid (Petter/Jo) 
Vår klesleverandør har informert oss om at de ikke kommer til å forlenge 
avtalen de har med oss. Avtalen utløper 1.mai 2014. Dette betyr at vi må 
skaffe en ny klesleverandør. Her har Andreas Eeg hovedansvaret i 
samråd med Jo og Petter. Om noen har noen gode ideer/kontakter si ifra. 
 
Det er også startet en dialog med Victorinox angående reforhandling av 
avtalen med dem, som går ut 1.mai 2014.  
 
Vanskelig å få tid til å jobbe mye med markedsarbeidet gjennom en 
hektisk sesong, men prøver så godt det lar seg gjøre. 
 

 Bredde/Region (Elin) 
Gjennomførte ei god breddesamling på Gaustablikk med over 100 
deltagere. Samlingen ble vellykket tross mye vind på søndag. I forhold til 
neste år må vi evaluere angående både tid, sted og omfang. Kan være en 
aktuell sak å ta opp på vårmøte. Bør også se på muligheter for å ha ei 
felles samling med klubber og regioner, der målet bør være å «stake» ut 
veien videre. Enklere å få til dette over ei felles helg.  
 
19.januar arrangerer NSF i samarbeid med DNB åpen bakke. Da skal 
Telemarknedslaget være i Hafjell, Øyer Tretten IL vil da lage ett opplegg 
rundt det.  
 
Telemarknedslaget har vært mye rundt b.la. Hemsedal med mye trøkk. 
Den vil være i bruk hele vinteren rundt om i landet. 
 
Åpen juniorsamling 24.-26.januar på Skeikampen. 
 

 Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
Ikke til stede. 
 

 Landslaget (Jo) 
Nå er landslaget på samling på Kvitfjell, i forkant av NC Gålå. 
 
Har startet jobben med å utarbeide en ny arbeidskravsanalyse for 
telemarksporten. Dette i samarbeid med Høyskolen i Bø og Arnstein 
Sunde. Dette er en viktig jobb å få gjort.  

 
Gjennomført 2 WC-runder i Hintertux i nov/des og Les Contamines i 
desember. Leverte mange gode resultater, og mange løpere med meget 
positiv utvikling. Selv med ungt og nytt lag så er det blitt levert meget 
sterke resultater. De trenger fortsatt tid, men det ser lovende ut.  

 
Neste runde er i Østerrike og Slovenia i januar.  

 
 
Sak 116 2012-2014 Kompetanseutvikling v/Magnhild 
Magnhild ikke med på møte.  

Ett ønske at de som var med på TD-kurset i Åndalsnes i november blir med som TD-assistent på ett 
renn. NSF telemark vil da dekke transport og overnatting. Iver Olav koordinerer dette.  
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Sak 117 2012-2014 OL-prosess og Ungdoms OL 2016 v/Birger 
   Status? 
Angående YOG 2016 så har vi fått ett svar, der det fremkommer at telemark ikke vil bli en ordinær 
gren under arrangementet. Det er fortsatt mulighet til å være med på kulturprogrammet. Jobben med 
kulturprogrammet har ikke startet i YOG 2016. 
 
Angående OL-prosessen så har Birger og Kjell Gunnar Dahle hatt ett møte med Erik Røste, Sverre 
Seeberg og Stein Opsahl. Der strategien for videre jobb ble planlagt. Jobber i samarbeid med WC-
Rjukan om å invitere FIS-Council medlemmer til Rjukan, der målet er å jobbe med «hvordan få 
telemark som OL-gren.»  
 
 
Sak 118 2012-2014 Ny leder i FIS Telemark Committee? v/Birger 
Det er valg på leder i FIS telemark Committee på vårens FIS-kongress i Barcelona. Forslag fra TK å 
innstille Kjell Gunnar Dahle som leder. Dette vil da bli foreslått til NSF, så er det de som tar 
avgjørelsen på om han blir innstilt. Grunnen til at vi ønsker dette er for å få mer fart rundt jobben med 
OL-prosessen. Kjell Gunnar er allerede godt i gang med denne prosessen. Birger sender en 
henvendelse på denne saken til NSF og holder tak i denne prosessen. 
 
Sak 119 2012-2014 Kongepokal 2014 v/Petter 
Fått tildelt av Skistyre i herrer senior. I fjor hadde herrer fjelltelemark Kongepokalen. Forslag fra 
administrasjon at den i år går til herrer randonee. De hadde over 15 deltagere på herrer senior i fjor, 
og er derav kvalifisert. Vedtatt fra TK at den i år tildeles NM randonee herrer individuelt, 5.april under 
X2 på Ørsta. 
 
Sak 120 2012-2014 TK representasjon på renn vinter 2014 v/Petter 
Henviser til årsplan som er sendt ut tidligere. Birger blir med til NC-åpningen på Gålå og skal på NM 
Molde. Elin skal til Vardåsen og Galdhøpiggen, og Iver Olav til Stranda og Molde. Birger skal på WC 
Geilo og WC Rjukan. Martin skal på flere randonee arrangement.  
 
Sak 121 2012-2014 Møteplan TK vinter og vår 2014 
En hektisk vinter. Satser på å få til ett Skype møte ca. 1 gang per måned. Neste Skype møte mandag 
24.februar kl.19.00. Vil også se på muligheter for å få til ett TK-møte i forbindelse med WC på Geilo 
eller Rjukan. Forslag om å ha møte søndag 23.mars på Geilo.  
 
Sak 122 2012-2014 Eventuelt 

- Idrettsregistreringen v/Petter 
Kretsene sin oppgave å få inn rapporter fra klubbene. Registreringen 
foregår for klubbene mellom 2.jan. - 31.jan. 2014. Petter tar ut rapport 
midtveis og ser over i forhold til forrige registrering. Sender til TK, regioner 
og kretser for å belyse eventuelle mangler. Viktig at vi alle er på dette, og 
kontakter klubber og de miljøer man kjenner til, og får registrert det som 
skal registreres.  
 
Rapport for Idrettsregistreringen 2012 er sendt per mail, samt info.  
 
Mer info her: http://www.skiforbundet.no/norges-
skiforbund/nyheter/idrettsregistreringen-2014/  

 
- Løypestikker, dommere NM Molde v/Iver Olav  

Formelt sett skal forbundet oppnevne dommer. TK gir fullmakt til at Jo og 
Iver Olav ordner dette. Jo sjekker angående løypestikker og Iver Olav 
angående dommere.  
 

- Idrettsgallaen 2014 
Sigrid Rykhus var nominert i åpen klasse, noe som var svært gledelig.  

 

http://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/idrettsregistreringen-2014/
http://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/idrettsregistreringen-2014/
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Møte slutt kl. 20.20. 

 
Neste møte: mandag 24.februar kl.19.00 på Skype.  

 

 


