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Hva: TK- møte 18, 2012-2014 

Dato: 26.5.2014.  

Hvor: Ullevål Stadion, kontor NSF. Kl.11.00 – 17.00 

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

Forfall: Magnhild Brynhildsen 

Kopi: Blir lagt på web. 

Referent: Petter Ekran 

 
Sak 140 2012-2014 Referat fra møte nr. 17 

Kommentarer?  
Ingen kommentarer. 

 
Sak 141 2012-2014 Kort status på faste punkter 

 Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo) 
Gjennom det siste halve året har NSF telemark mistet ca. 500.000,- i 
inntekter. Dette stammer fra tilskudd, bl.a. Post 3 midler fra NIF, Støtte fra 
Olympiatoppen, Skipoolmidler NSF, felles sponsoravtaler.  
På bakgrunn av dette så vil vi utarbeide en Skistyresak, der vi vil stille en 
del spørsmål angående økonomi og de små grenene. Birger og Petter 
utarbeider dette i morgen.  
 
Den daglige situasjonen er allikevel ok, vi holder oss innenfor det lagte 
budsjettet for 2014, og vi driver meget fornuftig. I 2013 så klarte vi å spare 
og drive en god del bedre en budsjettert, (brukte mindre av egenkapitalen 
vår) noe som medførte at vi fikk opprettholdt en god egenkapital, noe vi 
trenger særlig med tanke på 2015.  
 
For randonee sine to prosjekter så ligger de godt i rute ift til det som er 
budsjettert. 
 

 Fjelltelemark (Iver Olav)  
Sesongen 2013 var ett dårlig fjelltelemarkår på grunn av en dårlig 
snøvinter. Kun NM ble gjennomført, Galdhøpiggrennet. Det vi ser er at 
mange av fjelltelemarkrennen foregår i samme del av landet, Møre og 
vestlandet, og det var de som ble rammet av en dårlig vinter. Vi bør se på 
muligheter for å få en mer geografisk spredning på arrangørene. Da vil 
ikke en dårlig vinter på Møre og Vestlandet få så store konsekvenser. Bør 
få med arrangører rundt Østlandet, Telemark og Nord Norge.  
 

 Randonee (Martin)  
Jobber med uttak av landslaget for kommende sesong. Ser på ulike 
muligheter på hvordan man skal strukturere seg. Dette sees også opp mot 
den økonomiske situasjonen. Satser på å ha laguttaket klart til 1.juni.  
 
Har en søknad inne hos NIF angående midler og bakgrunn av at 
randonee har ett eget internasjonalt forbund. Der håper NSF å få inn mer 
støtte, og derav håper vi å få inn noe til NSF telemark.  
 
Har vært i dialog med flere utstyrsleverandører for å forhåpentligvis få på 
plass dette i så god tid som mulig før sesongstart. 
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 Terminliste/kommende renn/aktiviteter (Iver Olav) 
Se også egen sak nr. 145 
 

 Markedsarbeid (Petter/Jo) 
Har brukt mye tid på å jobbe med ny klesleverandør. Status er p.t. at vi 
har ett tilbud inne som vi jobber videre med. Samt at vi venter på 
tilbakemelding fra en annen mulig leverandør. Håper at dette er på plass 
så fort som mulig.  
 
Vi har også brukt mye tid på å følge opp de andre utstyrsleverandørene 
våre. Viktig for oss å ha alt av utstyr til laget klart så fort som mulig.  
 
Skal ha møte med Victorinox tidlig i juni, der videre samarbeid skal 
diskuteres. Deres kontrakt gikk ut 1.mai 2014.  
 
Jobber også med å selge inn flere Skiing Norway pakker. Jobber med å få 
avklart og få ett svar fra to-tre bedrifter.  

 

 Bredde/Region (Elin)  
Rekruttering i både telemark og randonee.  
Siste del av utbetaling til regioner ble gjennomført vinter 2014, etter at vi 
fikk inn rapporter.  
 
Frem mot vårmøte vil Elin sende ut en e-post til regionene og be om en 
rapport på det siste tilskuddet. Oppsummering av disse rapportene vil Elin 
legge frem på vårmøte, samt at det vil bli stilt noen spørsmål. Det er viktig 
at regionene leverer på det de får tildelt av midler, de må forsvare det som 
blir gjort. I denne rapporten må også planer for kommende sesong 
skisseres.  
 
Breddesamling desember 2014: Ser at det var uheldig at den samlingen i 
fjor krasjet med WC åpningen i Hintertux. Ser derfor på muligheter for å 
arrangere helgen før WC-åpningen for 2014. Og, at den eventuelt bør 
legges til Gålå.  
 

 Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
Gjennom det jeg har vært med på i vinter har jeg sett at det er en veldig 
positiv gruppe med juniorer som kommer opp. Den store troppen som var 
med på junior VM på Geilo var det en veldig god giv i gruppen. Viktig å 
fortsette å bygge på dette, både de som er juniorer nå, og de som 
kommer bak.  
 

 Landslaget (Jo) 
Landslaget er tatt ut. Ble tatt ut midt i mai. Har utvidet med tre løpere, slik 
at laget teller syv utøvere nå. Første samling er på Folgefonna i juni.  
Jo Mork fortsetter som landslagssjef med Troels Tore Larsen blir med 
som hovedtrener ski.  
 
Juniorsatsing; fortsetter denne satsingen med bakgrunn i sist sesongs 
positive erfaringer. Endrer navn til åpen satsingsgruppe, slik at det ikke 
bare omfavner juniorer, men alle som satser på NC/NM og WC og jr. VM. 
Første samling vil bli en barmarksamlings på Lillehammer medio august. 
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Sak 142 2012-2014 Kompetanseutvikling v/Magnhild 
Skistyret har vedtatt innspillet fra Per Elias Kalfoss og Helen Ingebretsen om å bruke 2 millioner av 
egenkapitalen i tre år, til trenerløypen. Det vil si 6 millioner over tre år.  
Saken må vedtas på skitinget i Loen.  
 
Dersom saken går i gjennom der betyr det at telemark vil kunne hente ut øremerkede midler for å 
fullføre trenerløypen i henhold til NIF sine retningslinjer.  
Målet er at alle grenene i NSF skal kunne jobbe parallelt med løypa og på den måten bli ferdige likt. 
Uavhengig av hvor mye penger og frivillighet som hver enkelt gren har å legge ned i arbeidet.  
  
Alle grener skal nå starte sitt arbeid med trener 2, og målet er at trener 3 starter opp i 2015.  
Randonee er også godt i gang med si trenerløype.  
 
For telemark er det Magnhild som koordinerer arbeidet med trenerløypenn. Vi er i rute med vårt 
arbeid, men mye jobb venter.  
 
I helgen arrangerte NSF sitt årlige trenerseminar på Norges Idrettshøyskole, der var telemark 
representert med ca. 15 personer. Ett variert og bra seminar.  
 
 
Sak 143 2012-2014 Internasjonalt arbeid v/Birger 
   Status. 
FIS-kongress i Barcelona neste uke. Der deltar Kjell Gunnar Dahle, Birger Goberg og Terje Bakka. I 
forkant av kongressen er det jobbet strategisk med prosjektet Telemark som OL gren. Norge har vært 
ledende i dette arbeidet, men fått engasjert flere av de andre store nasjonene også. Ifb. med WC på 
Rjukan hadde man ett møte med de ulike FIS-representantene som var der. Der ble planer diskutert 
og lagt. Det har vært flere konstruktive møter i både Norge og andre nasjoner som Tyskland, Frankrike 
og Sveits.  
 
Under FIS-kongressen skal FIS-telemark Committee ha en stand der man markedsfører sporten og 
hvilke muligheter som ligger i fremtiden, da med fokus på OL. Her har Norge utarbeidet 
markedsmateriale, videoer og brosjyrer som skal vises på standen, sammen med mat og drikke. Det 
vil også bli promo for en VM søknad fra Rjukan for 2019.  
 
Det har også vært jobbet en del angående Ungdoms OL og telemark som en prøvegren. Her er det 
åpnet seg nye muligheter, og vi håper at det nå går i boks.  
 
Innspill fra regelkomiteen til FIS-kongressen: 
Norge bør gå mot videodømming i WC-renn. TK er enig i det og fremmer det til vår FIS-representant.  
 
Forslag om pengepremier til WC-arrangører: Norge bør foreslå følgende i premiepenger, 1.plass 
300CHF, 2. plass 200CHF, og 3.plass 100CHF. TK er enig i dette forslaget.  
 
Sak 144 2012-2014 Skitinget/vårmøte 2014 v/Birger  
Gå gjennom agenda. Lag presentasjon.  
Petter sender ut mail til alle som skal ha fremføring og ber de sende inn presentasjoner. Dette vil bli 
satt sammen til en felles presentasjon. Arrangementspunktet på agendaen er den som det er satt av 
mest tid på. Det har vært ett møte på Ullevål Stadion der man har forberedt en del av disse punktene 
for å ha gode diskusjonsgrunnlag som da eventuelt kan vedtas på vårmøte.  
 
Sak 145 2012-2014 Terminliste sesongen 2014/2015 v/Iver Olav og Martin 
Det har kommet inn totalt 18 søknader på NC/NM renn til kommende sesong i bakke, fjell og 
randonee. Noe som er bra. Iver Olav, Martin, Jo og Petter jobber videre med terminlisten. Satser på å 
ha første utkast klar til vårmøte. WC i telemark vil bli satt under FIS-kongressen i Barcelona. 
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Sak 146 2012-2014 Gjennomgang av TD-listen v/Iver Olav 
Vi må søke FIS om å få godkjent Per Olav Tangen som internasjonal TD. Iver Olav lager en liste over 
godkjente internasjonale TDer som vi har, og liste over de nasjonale TDene vi har. Oppdaterer ut fra 
TD kurset som ble holdt høsten 2013. Både telemark og randonee.  
 
Sak 147 2012-2014 Utvalg og arbeidsgrupper v/Birger 
Hvordan skal TK organisere seg fremover. Etter vårmøte i Loen vil det bli noen forandringer i TK. Da 
er det viktig å fortsette å få med de som går ut av TK, holde de engasjert i miljøet. Bør vi strukturere 
oss med noen utvalg under TK? Der TK medlemmer er involvert i de ulike utvalgene.  
F.eks.: Arrangør og regelutvalg? Utdanningsutvalg? Bredde og rekrutteringsutvalg? Markedsutvalg? 
Etc.    

 
Sak 148 2012-2014 Evaluering av arbeidet som er gjort i TK det siste  
Ting fungerer bra i TK, etter vårmøte i 2012 hvor det var en del utskiftninger så har arbeidsoppgaver 
etc. satt seg godt. Alle har sine oppgaver og utfyller de bra, men man ser også at det er 
forbedringspotensialet. Har TK innfridd de mål som ble satt på oppstartsmøte i august 2012? 
Viktig at det nye TK blir satt godt inn i oppgaver og får god innføring i arbeidet som skal gjøres. Det 
planlegges at det nye TK skal møtes til oppstartsmøte på Ullevål Stadion fredag 29.august og lørdag 
30.august. Der bør man legge planer og sette mål for det nye TK.  
 
Sak 149 2012-2014 Eventuelt 

- Neste TK-møte? 
Torsdag 12.juni i Loen. Hotel Aleksandra. Møtestart kl.18.00.  
 

- Arrangørseminar 20.-21.september 2014 
Før lunsj på lørdag vil det være ett felles program organisert av NSF sentralt. TK planlegger å 
gjennomføre sitt høstmøte etter lunsj den lørdagen, men da med hovedfokus på arrangement.  
I tillegg ønsker randonee å se på muligheter for å bruke søndagen til ett TD-kurs. 
 
 

Møte slutt kl. 16.00 


