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Hva: TK- møte 16, 2012-2014 

Dato: 24.2.2014.  

Hvor: Skype 

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

Forfall: Jo Mork, Jørgen Steen Holst 

Kopi: Blir lagt på web. 

Referent: Petter Ekran 
 
Sak 123 2012-2014 Referat fra møte nr. 15 

Kommentarer? Nei.  
 
Sak 124 2012-2014 Kort status på faste punkter 

 Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo) 
Avventer regnskap for 2013. Følger nå vedtatt budsjett for 2014, som er 
vesentlig lavere enn 2013.  
 
Fått svar på søknad om prosjektmidler fra Olympiatoppen. De har, 
dessverre, besluttet og ikke gi oss støtte i 2014. Dette medfører kutt i 
oppsatt budsjett på 100.000,-. Noe som selvfølgelig gir oss økte 
utfordringer i ett fra før tøft budsjett. Men, vi jobber aktivt for å drive 
økonomisk sunt, samt med å få økte inntekter. Selv om vi ikke får 
økonomisk støtte fra OLT så har vi fortsatt en god dialog med de, og 
samarbeider godt på mye rundt den sportslige satsingen.  

 

 Fjelltelemark (Iver Olav) Se egen sak, 128 
 

 Randonee (Martin)  
Jobber med å se på om det er mulig å få ett administrasjonstilskudd fra 
NIF. Dette ettersom at randonee er organisert gjennom ett eget 
internasjonalt forbund (ISMF). Ingvil Bretten Berg ser på denne saken. 
Dette er en politisk sak som må jobbes med strategisk.  
 
Det har vært EM i randonee i Andorra i februar. Norge leverte ok 
resultater. Beste dameplassering var en 16. plass i vertikal og 19. i 
individuell. 24. ble beste i herre.  
 
Flere «gamle» langrennsløpere er nå med på randoneekonkurranser, noe 
som er positivt. De ser på dette som en god sport for å forlenge sin 
konkurransekarriere.  
 
NC i Todalen står i fare for å bli avlyst, ser etter alternative 
konkurranseområder.  
 

 Terminliste/kommende renn/aktiviteter (Iver Olav) 
Se saker om NM fjelltelemark og NM bakketelemark. 
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 Markedsarbeid (Petter/Jo) 
På grunn av flere kutt i tilskudd på 2014 budsjettet må vi prøve så hardt vi 
kan å øke våre inntekter. Sammen med sentral markedsperson jobbes det 
blant annet med markedsprosjektet Skiing Norway. Dette er ett konseptet 
som egner seg god for små og mellomstore bedrifter. Har tre nivåer. Om vi 
klarer å selge inn til noen bedrifter her, så får vi 50 % av summen. For oss 
er dette en god mulighet til å få inn inntekter. Det gir oss inntekter, men 
ikke mye oppfølging. Se link over for mer info om konseptet. Oppfordrer 
alle i TK til å prøve å selge inn dette til bedrifter som de har kontakt med. 
Petter sender alle i TK info og brosjyrer om konseptet.  
 
Jobber også med å finne en ny samarbeidspartner på klær, fra 1.mai 
2014. Er i dialog med flere aktuelle bedrifter.  
 

 Bredde/Region (Elin) Se egen sak, 127 

 Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
Ikke til stede på møte. 
 

 Landslaget (Jo) 
Vært på WC i Rauris og i Steamboat Springs. WC-rennen i Bohinj ble 
dessverre avlyst pga. snømangel. Meget gode resultater både på dame 
og herresiden. Overgått all forventning og målsetninger. Moro å se at mye 
god trening begynner og gi resultater. Laget har hatt samlinger på 
Gaustablikk og Gålå mellom WC-rundene. Neste WC er i Fünesdalen, før 
avslutningen på Geilo og Rjukan i slutten av mars.  

 
Sak 125 2012-2014 Kompetanseutvikling v/Magnhild 
Stille periode nå. Aktivitet som er i fokus. Får inn noen spørsmål rundt kurs.   
 
Sak 126 2012-2014 Internasjonalt arbeid v/Birger 
   Status? 
NSF har invitert 5 FIS Council medlemmer til WC på Rjukan på ett opplegg for å informere om 
telemarksporten. Målet er å skape en gruppe som vil jobbe med telemark som OL-gren, og som sitter i 
gunstige posisjoner i FIS. Venter på svar. Leder i FIS telemark committee har fått mail fra President i 
FIS med en del spørsmål som må besvares før FIS kongressen i Barcelona.  
 
Sak 127 2012-2014 Regionsprosjekt, videre tildeling v/Elin 
Regionstilskudd: Det ble utbetalt totalt 230.000,- i støtte til 5 regioner i august 2013. Vi har nå fått inn 
rapporter på hva som er gjort fra tildelingen og frem til nå. Gikk gjennom rapportene. Det skapes mye 
god aktivitet, selv med en noe utfordrende vinter. Ut i fra aktivitet og planer for resten av sesongen vil 
TK tildele noe mer. Elin holder i denne prosessen. Fullmakt til Elin, i samarbeid med Birger, Jo og 
Petter til å beslutte eventuelle videre tildelinger.  
 
Sak 128 2012-2014 NM Fjelltelemark, ny arrangør v/Iver Olav 
Som kjent måtte Alperittet flytte dato for sitt arrangement, og de måtte avlyse NC klassisk. Dette på 
grunn av lite/ingen snø… Ny dato for selve Alperittet er satt til 22.mars. Dette er midt i World Cup 
rundene i Sverige og Norge. Derav vil ikke Alperittet ha NM status. Dette medfører at vi må sette opp 
NM i fjelltelemark til en annen arrangør. Som ikke kolliderer med WC og NM i bakketelemark. Forslag 
om å gi Skarvenrittet som arrangeres 15.mars, NM status. Per dags dato så er det lite snø der også, 
men de vil ta en avgjørelse søndag 3.mars. Iver Olav, Jo og Petter får fullmakt til å ta en ny avgjørelse 
om Skarvenrittet også må avlyses. Iver Olav gir beskjed om hvordan det ligger an mandag 3.mars.  
 
 
 
 
 
 

http://www.skiforbundet.no/nsfskipool/skiingnorway/
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Sak 129 2012-2014 Skitinget/vårmøte 2014 v/Birger 
13.-15.juni arrangeres Skitinget, i Loen, Hotel Aleksandra, Sogn og Fjordane. Vanlig at TK 
gjennomfører vårmøte en av dagene i forbindelse med skitinget. TK foreslår å ha vårmøte på fredag 
13.juni, kl.9-17.00. Med ett TK-møte torsdagskveld. Birger og Petter holder tak i dette fremover. 
 
Sak 130 2012-2014 Idrettsregistreringen 2013 v/Petter 
Per dags dato er det registrert 2056 personer. Jobber fortsatt med å få inn korrekte tall fra enkelte 
klubber. Petter sender en rapport til TK i morgen.  
 
Sak 131 2012-2014 Opprettelse av fast stilling v/Birger 
Ønsket om å ha Sportssjef/landslagssjef stillingen som en fast stilling. Vil fremme det i Skistyre. Det er 
med på å skape en bedre trygghet for våre ansatte. Ansvarsfordeling: 
Sportssjef/Landslagssjef: 

1. Hovedansvar for sportslig aktivitet og overordnet ansvar grenen Telemark 
2. Koordinering av samlinger/renn for Landslag. Legge til rette for trener. 
3. Bredde og rekrutering i samarbeid med TK medlem 
4. Sponsor og markedsansvar  
5. Sportsligansvar og kontakt med Olympiatoppen 

 
Sportskonsulent: 

1. Hovedansvar for daglig drift fra kontoret i Oslo 
2. Økonomi og budsjett ansvar 
3. Sekretær og koordinering av TK  
4. Web, presse og media i samarbeid med Morten Nordli 
5. Delta på samlinger/arrangement som blir fordelt før sesongen 

 
Så vil det være aktuelt å ha med trenere og servicepersonell på døgnbasis. Samt Morten Nordli.  
 
Sak 132 2012-2014 Eventuelt 
 

- NM Molde 7.-9.mars 
På grunn av snø mangel må det lages en plan B for NM i Molde, 7.-
9.mars. Ett alternativ er å flytte arrangementet til Bjorli, men det er 
kostnadskrevende, og derav ute av bildet. Ett annet alternativ er å finne 
en ny arrangør, noe som er utfordrende på så kort varsel, men vi jobber 
med det. TK gir fullmakt til Jo, Petter, Iver Olav og Birger til å avgjøre 
denne saken.  

 
- Neste TK-møte? 

Ser på muligheten for å ha møte på Geilo i forbindelse med WC Geilo. 
Har jo også ett kostnadsperspektiv. Ser at vinteren går fort og at det blir 
vanskelig å prioritere ett fysisk møte. Satser heller på å ha mer tid til møte 
i Loen torsdag 12.juni. Neste møte blir derfor på Skype tirsdag 1.april 
kl.20.00. 

 
- Arrangør- og anleggsseminar/høstmøte, 19.-21.september Quality 

Hotel Økern. 
TK har besluttet å gjennomføre høstmøte samtidig med arrangør- og 
anleggsseminaret.   
 

 

 
Møte slutt kl.19.30. 


