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Hva: TK- møte 3, 2014-2016 

Dato: 19.11.2014.  

Hvor: Ullevål Stadion, NSF kontor, Oslo. Kl.10.00 

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

Forfall: Magnhild Ek Brynilsen 

Kopi: Blir lagt på web. 

Referent: Petter Ekran 

 
Sak 17 2014-2016 Referat fra møte nr. 2 

Kommentarer? Ingen kommentarer. Referat er lagt på hjemmesiden vår. 
 
Sak 18 2014-2016 Kort status på faste punkter: 
 
Økonomi/Administrasjon (Birger/Jo) 
Jo hadde ett innlegg i siste Skistyremøte, der han presenterte NSF telemark og randonee nærmere. 
Hovedfokuset på presentasjonen ble lagt på randonee. Dette for å belyse muligheter, samt  
utfordringer for randoneesporten overfor Skistyre. Vi ser store muligheter for randonee, men 
utfordringen er hvordan vi skal løse det økonomisk, særlig i de første årene. Målet med 
presentasjonen var derfor å få frem behovet for at vi må tørre å satse på randonee og gripe 
mulighetene. Vi la frem ett forslag til ett 3 års prosjekt opp mot randonee med budsjettramme på 1,2 
millioner per år. For å få til dette trengs økonomisk støtte fra Skistyre. Randonee er i sterk utvikling og 
medlemspotensialet er stort, derfor er det viktig at NSF og Skistyre også ser dette, og tørr å satse nå 
når muligheten ligger til rette for det. NSF telemark og TK ønsker ikke at telemark skal drifte to grener 
halvveis. Og vi kan heller ikke «ta» penger fra telemark sitt budsjett for å drifte randonee.  
 
NSF telemark har utarbeidet ett budsjettutkast for 2015 som er inne til behandling nå. 
Rapportene for 2014 så langt ser bra ut, klarer å holde oss innenfor de budsjetter som er lagt. Prøver 
å drive fornuftig og snu hver krone ut året for å få ett så stort som mulig overskudd som mulig, som vi 
kan ha med oss inn i 2015.   
 
TK ønsker å ha med Martin Bartnes videre i sin prosjektstilling utover 1.januar. Målet er å få forlenge 
til 1.mai 2015. På bakgrunn av dette må det in en ny representant i TK. 
 
Randonee (Jo/Martin)  
Jo, Martin og Petter hadde 18.november ett møte med daglig leder i Njård IL angående å se på 
muligheter for randonee arrangement i Oslo (Tryvann/Wyller). Njård IL er positive til å se på muligheter 
for dette, og ikke minst muligheter for å få til randonee aktivitet som ett tilbud i klubben. Målet er å få til 
lavterskel konkurranser i Oslo, gjerne ett kveldsrennserie bestående av tre renn gjennom vinteren. 
Njård IL tar med seg dette inn i klubben og prøver å få forankret dette. Håper på positivt utfall fra Njård 
IL. 
 
Martin har hatt ett par måneder i sin 50 % prosjektstilling. Jobber med landslag, breddesamlinger og 
arrangører, samt at man prøver å få økt inntektene. Dette gjør at vi får strukturert randonee mye 
bedre.  
 
Markedsmessig er det tøft å få inn penger, men har fått på plass mye mer av nødvendig utstyr enn 
tidligere. Jobber også med å få med utstyrsleverandører mer og tettere for å synliggjøre sporten mer.  
 
Skjer mye positivt i Nord Norge, nye klubber og flere arrangører. De skal b.la. ha en egen Nordnorsk 
cup i vinter bestående av 4 renn, der Skittentind rando også er NC-avslutning.  
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Den planlagte breddesamlingen i Åndalsnes 28.-30.november er flyttet til valdresflya grunnet 
snøforhold.  
 
 
Terminliste/kommende renn/aktiviteter  
I randonee er Norgs Cup åpningen i Sogndal 13.-14.desember. WC start i januar.  
I telemark er Norges Cup åpningen på Gålå 13.-14.desember. WC start i Hintertux 28.november.  
 
EQ Timing: Jo har tett dialog med med EQ Timing ift. å få kvalitetssikret vår tidtakerløsning. De har 
gjort en bra jobb med å rette opp feil, og det ser bra ut nå. Denne sesongen vil det være med en fast 
innleid person på alle NC telemark renn, denne personen er da hovedansvarlig for timingen og 
resultater. Dette medfører seg en økt kostnad for NSF telemark, men er helt nødvendig for å få hevet 
kvaliteten på dette området. I tillegg vil det være med en person fra serviceteamet til NSF telemark.  
 
Markedsarbeid (Per Olav) 
Har mange tips til potensielle aktører, spørsmålet er hvordan få landet noe. Ser særlig på 
sportsbransjen opp mot randonee. På utstyrssiden er det ok, både for telemark og randonee, 
utfordringen er å få inn cash.  
 
Hadde i oktober ett oppfølgingsmøte med Telemark Utviklingsfond.  
 
Bredde/Region (Elin)  
Har fordelt midler ut til region. Totalt 100.000,-. Håper regionene får utnyttet disse midlene på en god 
måte, og får mest mulig aktivitet ut av dem.   
 
Breddesamlingen på Gaustablikk går som planlagt 28.-30.nov., så fremt de åpner. 88 stk. påmeldt. 
Bækkelaget stiller med flest personer.  
 
Kompetanseutvikling v/Magnhild 
Telemark er ferdig med trener 1. Alle grener er nå klare til å ta fatt på trener 2, når midlene som er 
lovet settes inn etter nyttår. Det er ansatt en person sentralt som leder for utdanningsgruppa.  
 
Det er mange ting som det må tas tak i, blant annet trenger vi ei bedre nettside. Per nå har vi en egen 
del på skiforbundet sin side. Utdanning er lite organisert og linker heller videre til andre nettsteder. Det 
er et arbeid som er i gang for å se på muligheten for å gjøre noe med dette. Det vil bli et mer levende 
trenerstudiet, med videoer som viser case som gruppa kan diskutere ut i fra.  
 
Samarbeidet mellom grenene vil bli styrket med denne satsningen som nå er i gang. Noe som vil lette 
arbeidet for den enkelte. Organiseringen og koordinering av kurs, trenerkurs, TD-kurs og annet 
kompetansehevende virksomhet vil bli bedre nå når en sentral prosjektleder kan bruke mer av tida si 
på dette temaet. Organiseringen er noe av det vi ser har vært for dårlig til så langt.  
 
Randonee er nesten ferdig med trener 1, og de vil sette fokus på å få gjennomført trener 1 kurs, før de 
går videre på trener 2 kurs.  
 
Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
Jørgen skal gjennom sesongen bidra med flere oppgaver for NSF telemark. B.la. være trener på 
breddesamling, bidra på WC i Sveits og være en liten del av serviceteamet.  

 
Landslag, telemark og randonee (Jo) 
Landslaget i telemark fikk fem meget gode treningsuker i Hintertux, noe som gjør at de bør være godt 
rustet til WC start. Leverte gode takter i testrenn på Kvitfjell. Landslaget i telemark har aldri hatt så 
mange skidøgn i sesongoppkjøringen før. 
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Sak 19 2014-2016 Internasjonalt arbeid 
FIS telemark Committee har besluttet å benytte Vola som sin tidtakerløsning for kommende sesong i 
WC. 
 
Telemark håper fortsatt på å få bli en del av oppvisningsprogrammet under YOG2016, da gjennom ett 
konsept de kaller Winter Activity Park. Venter fortsatt på endelig svar på om dette går i boks.  
 
Det foreligger positive signaler rundt OL prosessen. Flere land har meldt seg på diskusjonen rundt 
telemark som en OL gren. 5.-9.desember har FIS Council møte der de blant annet skal diskutere rundt 
potensielle nye OL øvelser fra FIS systemet.  
 
Sak 20 2014-2016 Kongepokal 2014/2015 
Oversikt over Kongepokaler er ikke klar enda, avventer henvendelse fra arrangementsavdelingen.  
 
Sak 21 2014-2016 Regelendringer  
   Må godkjennes av TK. Se vedlegg.  
TK har gått gjennom og godkjent. Kun små skrivefeil. Sendes tilbake til regelutvalg.  
 
Sak 22 2014-2016 Representasjon TK, NC/NM  
Telemark: 
Gålå 13.-14.des.: Jørgen. Fra Eliteutvalget er samtlige tilstede (Jo, lars Ove, Petter og Troels) 
Vardåsen 10.-11.jan.: Jørgen (som utøver) og muligens Elin. Fra Eliteutvalget Lars Ove lørdag, Troels 
eller Jo søndag.  
NM Tryvann 6.-8.feb.: Birger og Jørgen (som løper). Fra Eliteutvalget Lars Ove og Jo. Trolig Troels og 
Petter også. 
Åndalsnes 28.-29.mars: Per Olav (TD). Fra Eliteutvalget 
Galdhøpiggrennet 11.april: Per Olav og Elin.  
Sogn 17.-18.april: Magnhild? Fra Eliteutvalget Jo og Petter. 
 
NM Fjelltelemark Stranda 21.februar: Per Olav.  
 
WC Rjukan 19.-21.mars: TK legger ett møte dit, og blir der hele helgen.  
 
Randonee: 
Sogn 13.-14.desember: Martin 
Todalen 14.-15.februar: Martin 
Gaustablikk 7.mars: Per Olav og Martin 
Oppdal 28.mars: Martin 
NM Galdhøpiggrennet 11.april: Elin, Per Olav og Martin 
Tromsø 2.mai: Martin og Jo  
 
Petter sender ut info til arrangører med info om dette.  
 
Sak 23 2014-2015 Neste møte TK 
6.februar kl.14.00 på Ullevål Stadion. Dra videre til NM i Tryvann etterpå for de som har mulighet. 
 
19.-21.mars på Rjukan under WC. 
 
Sak 23 2014-2016 Eventuelt  
 

- Idrettsregistreringen: 
Hva gjør vi ift. til registreringen for 2014? Vi må være flinke til å pushe våre klubber og kretser 
til å få registrert de som faktisk kan knyttes opp mot telemark og ikke minst randonee. Petter 
får inn rapporter underveis og systematiserer og sender ut til TK. Fordeler da kretser mellom 
oss og pusher på for å få mest mulig korrekte tall. Viktig å jobbe strukturert med 
idrettsregistreringen. Særlig viktig å få inn gode rutiner hos alle randoneeklubbene som er 
kommet til. 
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Møte slutt kl.14.15 

 


