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Hva: TK- møte 19, 2012-2014 

Dato: 12.6.2014.  

Hvor: Hotel Alexandra, Loen. Kl.18.00 

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

Forfall:  

Kopi: Blir lagt på web. 

Referent: Petter Ekran 

 
Sak 150 2012-2014 Referat fra møte nr. 18 

Kommentarer?  
Ingen kommentarer. 

 
Sak 151 2012-2014 Kort status på faste punkter 

 Økonomi/Administrasjon (inkl. Budsjett) (Birger/Jo) 
Etter å ha en svært positiv utvikling de senere årene på bakgrunn av 
avtalen med TUF har vi i 2014 fått en stor nedgang i inntekter i form av 
tilskudd. Dette er nå en stor utfordring for oss. For 2014 har vi kontroll på 
budsjettet med bakgrunn i vår egenkapital, men utfordringen blir desto 
større i 2015, når vi da er tom for egenkapital. Birger la frem en sak rundt 
dette i Skistyremøte 12.juni. Svaret fra Skistyre er at de vil se på denne 
saken og de gir oss gode skussmål for å ha tatt dette opp nå, i forkant. Vi 
kommer til å opprettholde vårt aktivitetsnivå, men det vi ønsker er å utvikle 
oss og høyne aktivitetsnivået både for telemark sin del og særlig for 
randonee, der det er mange muligheter nå.  
 

 Fjelltelemark (Iver Olav)  
Diskutert under terminlistesaken og vårmøte saken. 
 

 Randonee (Martin)  
Landslaget er tatt ut, 6 utøvere. 2 jenter og 4 gutter. Jobber med 
samlingsplanen nå. Jobber med trener, utfordringen der er økonomi.  
 
Ser på ulike markedskonsepter som kan tilbys bedrifter, der hovedfokus er 
aktivitet. Her ser vi store muligheter, men noen må jobbe med dette, og 
det koster penger. Her må NSF tørre å satse.  
 

 Terminliste/kommende renn/aktiviteter (Iver Olav) 
Se også egen sak nr. 155 
 

 Markedsarbeid (Petter/Jo) 
Har blitt enig med ny klesleverandør, Crazy Ideas som distribueres 
gjennom Kårvatn Fjellutstyr.  
 
Jobber med å lande de utstyrsleverandørene vi trenger.  
 
Jobber med aktuelle bedrifter som kan være potensielle 
samarbeidspartnere. Vil prøve å få til ett møte med Telemark 
Fylkeskommune for å kartlegge bedrifter i Telemark Fylke. Jo vil ta dette 
videre. 
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 Bredde/Region (Elin)  
Har fått inn rapporter fra alle regionene fra sesongen. Dette vil bli 
oppsummert på vårmøte. 
 

 Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
Jørgen sendte ut e-post til løpere som var med på WC sist sesong for å 
be om tilbakemeldinger på innspill rundt nytenking rundt arrangement, da 
spesielt rundt parallell og klassisk. Har fått inn mange nyttige svar. Dette 
vil Jørgen ta med i diskusjonen på vårmøte. 
 

 Landslaget (Jo) 
Amund Morstøl Valde har besluttet å takke nei til landslagsplassen, dette 
pga. av han har pådratt seg ett virus som gjør treningsarbeidet vanskelig. 
Dette gjør at han heller vil fokusere på studere. Han vil fortsatt være med i 
miljøet, men da utenfor landslaget. 
 
NSF telemark har fått to stipendutøvere på Olympiatoppen. Mathilde 
Olsen Ilebrekke har fått B-stipend og Trym Nygaard Løken har fått 
utviklingsstipend. Dette er meget bra for telemarksporten.  
 
Første samling starter i morgen, 13.juni. Da skal vi ha to lag på Attacking 
Viking Challenge som arrangeres av NSF alpint til inntekt for kreftsaken. 
Lørdag drar de på skisamling på Folgefonna i en uke. Første test på 
Olympiatoppen er 25.juni.  
 

Sak 152 2012-2014 Kompetanseutvikling v/Magnhild 
Magnhild deltok på møte i regi av NSF i forkant av trenerseminaret, der trenerløypen var tema. Det er 
ett forslag på Skitinget om å bevilge penger fra NSF til å ferdigstille trenerløypen for alle grener.  
 
Det var ett bra trenerseminar på NIH, med god deltagelse fra telemark.  
 
Det er planlagt trenerkurs på Folgefonna i slutten juni, dette organiseres av Hordaland Skikrets. Mål 
om å få med telemark, men tidsfristen er noe kort.  
 
Sak 153 2012-2014 Internasjonalt arbeid v/Birger 
   Status? 
Det var en veldig positivt FIS-Kongress i Barcelona for telemark sin del. Mange nyttige kontakter ble 
gjort og man fikk presentert telemarksporten godt. Birger vil ta mer om dette på vårmøte. ‘ 
 
Fjellguten Skilag fikk tildelt VM i 2019 på Rjukan. Noe som er meget bra.  
 
Sak 154 2012-2014 Skitinget/vårmøte 2014 v/Birger 
Gjennomgang av agendaen til vårmøte. 
 
Sak 155 2012-2014 Terminliste sesongen 2014/2015 v/Iver Olav og Martin 
Telemark: 
På grunn av at det er VM i USA i februar med WC runde i forkant i Canada, samt at man sannsynligvis 
må direkte til WC i Sveits. Dette fører til at det blir det er lang periode der WC-løperne er bortreist. Noe 
som igjen fører til at det blir meget vanskelig å få lagt en Norges Cup kalenderen som ikke krasjer 
med WC. Så da blir spørsmålet om man for en hver pris skal unngå kollisjon med WC, eller om man 
kan ha en NC runde som kolliderer med WC. Dette vil bli tatt opp til diskusjon under vårmøte. Vi vil 
også utfordre regionene til å arrangere renn, både regionsrenn og NC. Kan man se på muligheter for å 
ha en Norges Cup der innholdet er hovedsakelig bakkerenn, men med innslag av fjelltelemarkrenn 
som også teller inn i cupen. Da kårer man den ultimate telemarkkjører i junior og seniorklassen. 
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Randonee: 
Målet er å ha NC i desember og januar, begge disse blir uttaksrenn. Todalen 14.februar, Gaustablikk 
7.mars, Randoeneren Oppdal 28.mars, Galdhøpiggrennet 11.april, Skittentind 2.mai. NM blir 
Galdhøpiggrennet.  
 
Sak 156 2012-2014 Evaluering av TK perioden 2012-2014 
   Har vi oppnådd de målene vi satte oss? 
Når TK begynte på to årsperioden 2012-2014 ble det lagt en handlingsplan av TK, basert på NSF sin 
handlings- og strategiplan.  
 
Ser at det i all hovedsak at det beste er å ha møter på Ullevål Stadion. Dette bør man i neste periode 
prøve å få til hvert kvartal, med status møter på Skype. I denne perioden har man hatt konkrete 
arbeidsoppgaver til hvert enkelt TK medlem. Det som blir viktig på oppstartsmøte i august er å være 
konkret på arbeidsoppgaver og forventninger til TK. 
 
Sak 157 2012-2014 Eventuelt 

- Neste TK-møte? 
Felles seminar arrangert av NSF 29.-30.august, der vil det bli både 
fellesdel og eget TK-møte. Dette vil bli oppstarten for nytt TK. Felles 
seminar er flyttet til slutten av september. Derav blir det kun TK-møte. 
Fredag 29.august kl.11.00-15.00.   

 

 


