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Hva: TK- møte 17, 2012-2014 

Dato: 1.4.2014.  

Hvor: Skype, kl.19.00 

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

Forfall: Magnhild Brynhildsen og Jørgen Steen Holst 

Kopi: Blir lagt på web. 

Referent: Petter Ekran 
 
Sak 133 2012-2014 Referat fra møte nr. 16 

Ingen kommentarer. Referatet ligger på www.skiforbundet.no/telemark.  
 
Sak 134 2012-2014 Kort status på faste punkter 

 Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo) 
Regnskap for 2013 er behandlet. NSF telemark klarte å drive bedre enn 
budsjettert, noe som også var målet, dette for å opparbeide seg 
egenkapital til å imøtekomme «tøffere» tider i 2014 og 2015.  
 
Ifølge den første rapporten i 2014 driver vi som planlagt og holder oss 
innenfor budsjetterte rammer. Vi vil fortsette å jobbe hardt for å drive 
økonomisk sunt.  
 

 Fjelltelemark (Iver Olav)  
På grunn av lite snø, særlig på vestlandet og Møre og Romsdal har det 
dessverre vært en del avlysninger. NM i fjelltelemark ble derfor flyttet til 
Galdhøpiggrennet 5.april. Elin, Iver Olav og Jo skal dit. 

 
 

 Randonee (Martin)  
Pga lite snø ble NC Todalen flyttet til Oppdalen og randoeneren. Noe 
kortere trase enn planlagt der også, grunnet noe liite snø. Men, ble godt 
gjennomført med god deltakelse.  
 
Det planlagte arrangementet på Gaustatoppen ble avlyst grunnet 
manglende interesse. 
 
NM blir arrangert 5.april i Hornhindal, arrangeres gjennom X2 festivalen. 
Ser ut som det blir god deltakelse. 
 
Romsdalen randonee ble test arrangert sist helg, 2500 høydemeter. 38 
deltakere, noe som er veldig bra med tanke på at dette var ett 
testarrangement. Dette vil bli utviklet videre. Positiv start.  

Se her for mer info: http://friflyt.no/Ski/Romsdalsekspressen  
 
Har startet med evaluering. 
 
NSF jobber med å se på muligheter for å se på grunntilskuddet fra NIF. 
Ser på om det er muligheter for ekstra tilskudd ettersom at randonee 
organiseres gjennom ett eget internasjonalt forbund, ISMF. 

http://www.skiforbundet.no/telemark
http://friflyt.no/Ski/Romsdalsekspressen
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 Terminliste/kommende renn/aktiviteter (Iver Olav) 
Se også egen sak nr. 137. 
NM fjelltelemark og NM randonee X2 5.april 2014. Elin, Iver Olav og Jo 
skal dit. 
WC/NC randonee Tromsø 12.-13.april. Birger, Jo og Martin skal til WC 
randonee i Tromsø. 
 

 Markedsarbeid (Petter/Jo) 
Jobber fortsatt med ny klesleverandør. Har vært i dialog med flere aktører. 
Har fått nei fra en del, men er fortsatt i dialog med flere aktuelle. Dette har 
høy prioritet nå, og vi håper å ha det i boks så fort som mulig, men vi ser 
at det er vanskelig, mye grunnet harde tider i sportsbransjen. Målet er i 
utgangspunktet å få til en felles leverandør på både telemark og 
randonee. Ser på flere ulike muligheter og løsninger.  
 
Vi vil også begynne jobben med å fornye andre utstyrsavtaler.  
 
Vi jobber også med markedsprosjektet Skiing Norway. Her har vi fått inn 
en gullpakke, Steinsentret Granitt og Betongvare AS. Dette er en 3 års 
avtale der vi får 50 % av summen. Vi må fortsette å prøve å selge inn 
Skiing Norway pakker. Oppfordrer også alle i TK til å prøve å bruke sine 
kontakter for å selge inn disse pakkene, evt. gi tips og innspill til 
administrasjonen.  
 
Vi har fått ny leverandør på porter og port flagg, SPM. Dette er en god 
avtale for oss.  
 

 Bredde/Region (Elin)  
Etter avtale har alle regionene har sendt inn rapporter, og søknader om 
støtte ut sesongen. Disse søknadene er behandlet og tilskudd er utbetalt.  
 
Vi ser at det er positivt å få inn rapporter halvveis i sesongen. Så det vil vi 
fortsette med fremover.  
 

 Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
Jørgen har vært hos oss i praksis gjennom Norges Idrettshøyskole i tre 
uker. Dette har vært meget positivt for vår del.  
 

 Landslaget (Jo) 
Evaluering og organisering fremover. 
Mandag 31. mars hadde vi evaluering med landslaget. Vi valgte å ta dette 
såpass kjapt etter sesongen for å ha mest mulig tid til å legge en så god 
som mulig plan for neste sesong. Bra evaluering. 
 
Før sesongen hadde vi som mål å få guttene til å stabiliserer seg i topp 
15. Dette greide de med stor margin. Trym Løken fikk fjerde plass i WC 
totalt. På jentesiden var målet å være med å kjempe om pallplasser, noe 
som også er innfridd og overgått til de grader. Andreplass til Mathilde 
Ilebrekke i WC totalt. 
 
Junior VM på Geilo viste at det kommer veldig mange gode juniorer, med 
14 pallplasser taler dette for seg selv. Vi hadde en stor tropp med 19 
utøvere, som alle er med å prege resultatlistene. 
 
Sesongen sett over ett har vært over all forventning!  
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Planen nå er å ha landslaget klart tidlig i mai. Samt trenerkabalen. Målet 
er å fortsette den gode jobben som er påbegynt. Både på landslagsnivå 
og på juniorsiden.  
 
TK er meget fornøyde og tilfredse med landslaget og jobben som blir gjort 
i rundt dette, samt juniorsatsingen. Viktig å bygge videre på.  
 
Vi vil også prøve å få til ett tettere samarbeid med randonee.  
 

 
Sak 135 2012-2014 Kompetanseutvikling v/Magnhild 
Magnhild var opptatt i annet møte og var derfor ikke tilstede på dette møte. 
 
Sak 136 2012-2014 Internasjonalt arbeid v/Birger 
   Status? 
Jobber med og planlegger FIS Kongressen i Barcelona. Kjell Gunnar Dahle, Birger Goberg og Terje 
Bakka drar dit. Jobber med å få til å ha en stand på Kongressen for å vise frem telemarksporten, 
særlig med tanke på OL prosessen. FIS kongressen er 2.-3.juni.  
 
NSF telemark jobber strategisk med å få til en stilling i FIS som skal jobbe mer konkret med 
telemarksporten internasjonalt, særlig mot WC arrangører, reglement osv. Dette er noe Norge er 
pådrivere for og vil jobbe videre med. Viktig å få mer struktur internasjonalt. 
 
Sak 137 2012-2014 WC Geilo og Rjukan, oppsummering og fremtiden v/Birger 
På Geilo oppstod det ett teknisk problem på parallellen, knyttet til tidtakersystemet. Dette er svært 
uheldig, og noe som må jobbes med. Sett bort fra den tekniske utfordringen var det ett meget bra 
arrangement på Geilo, veldig bra arena og fasiliteter. En vanvittig dugnadsinnsats, og positiv giv. Dette 
må vi bygge videre på.  
 
På Rjukan hadde de i år ett tett og godt samarbeid med Gaustablikk Høyfjellshotell, noe som var 
meget bra. Bra overnatting, god mat og generelt god organisering.  
 
For første gang hadde vi to tv-sendte renn, NRK1, parallell på Geilo og parallell på Rjukan. Noe som 
er veldig bra.  
 
Vi må i samarbeid med arrangementsavdelingen få til ett felles møte med både Geilo og Rjukan der vi 
ser på neste år, og hvilke muligheter som ligger i fremtiden. Satser på ett slikt møte over påske. 
Arrangementsavdelingen tar initiativ til dette. Viktig å få til ett godt samarbeid, for å styrke begge 
arrangementene. Det blir også spennende å se hvordan terminlisten blir neste år, det er flere andre 
land og arrangører som vil inn på terminlisten. Dette vil bli avgjort på FIS kongressen.  
 
Sak 138 2012-2014 Skitinget/vårmøte 13.juni 2014 v/Birger 
Birger og Petter jobber frem ett utkast til agenda for TK sitt vårmøte over påske. Agenda bør være 
spikret så fort som mulig over påske. Vil sende ut utkast til agenda til alle regionsansvarlige over 
påske, og be de ta det videre i sitt miljø, for så å komme med innspill. TK ønsker å ha en så bra og 
spennende agenda som mulig, og som er med på å utvikle telemarksporten.  
 
TK har fastsatt at vårmøte blir fredag 13.juni. Med TK-møte og mulige andre arbeidsmøter 
torsdagskveld.   
 
Sak 139 2012-2014 Eventuelt 

 
- Neste TK-møte? 

Satser på TK-møte mandag 26.mai 2014. Satser på å ha det på Ullevål 
Stadion.  

 

Møte slutt kl.20.00. 


