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Sak 31 2014-2016 Referat fra møte nr. 4 
   Ingen kommentarer, Er lagt på hjemmesiden vår. 

Sak 32 2014-2016 Kort status på faste punkter 
o Øk./Adm. (Birger) 

Stramt budsjett gjør at vi fortsatt må være bevisst på hva vi bruker 
penger på. Vi kommer til å bruke av EK vår i år. 

o Randonee (Martin) 
Beste resultat denne sesongen er 4.plass i VM sprint damer. 12.plass i 
herrer. Bra deltakelse i nord, men kan bli bedre i sør. Neste sesong 
kall det Randonee cup og ikke Norges Cup. 

o Terminliste/kommende renn/aktiviteter 
o Markedsarbeid (Per Olav) 

Har kontakt med en mulig leverandør av utstyr. Skal testes nå. 
o Bredde/region (Elin) 

Bra aktivitet i regionene. 
o Kompetanseutvikling (Magnhild) 

Satser på trenerkurs på Folgefonna i pinsehelgen. Hordaland 
arrangerer. Trenger1 kurset er ferdig utviklet nå. 

o Løperne/ungdomsrepresentant (Jørgen) 
Ikke tilstede. 

o Landslaget (Jo) 
Opptatt ute med WC og landslaget. 

Sak 33 2014-2016 Internasjonalt arbeid 
Norge fremmer forslag til FIS om å la klassisk telemark utgå fra WC programmet.  
Ingenting er avgjort i forhold til ungdoms OL2016 og om vi får delta som oppvisningsgren. 
Avgjøres i nærmeste fremtid. 

Sak 34 2014-2016 Omorganisering i adm. – ny landslagssjef 
Flere søkere på landslagssjef stillingen. Ingen avgjørelse er tatt ennå. Det vil bli litt 
omorganisering i NSF og TK ang arbeidsoppgaver. 

Hva: TK-møte nr 5, 2014-2016

Dato: 20. og 21.03.15

Hvor: Gaustadblikk Høyfjells Hotell (WC avslutning)

Tilstede: Birger Goberg, Per Olav Tangen, Martin Bartnes, Magnhild Ek Brynilsen og Elin H. 
Østerud, Jo Mork innom en liten tur for info,

Forfall: Jørgen Steen Holst, Mikkel Froberg

Kopi: Legges ut på web

Referent: Elin
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Sak 35 2014-2016 Vårmøte 
Avholdes i Oslo siste helgen i mai på Quality 33 hotell på Økern. Vi forberedte oss på hvilke 
saker som skal tas opp der. Dette sendes ut senere. 

Sak 36 2014-2016 Neste TK møte 
Dato ikke satt, men Birger tar en ringerunde etter et møte på Ullevål. 

Sak 37 2014-2016 Evnt. 
Ingen spesielle saker ble tatt opp. 
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