
Høstmøte TVSK 2015 
Saksliste fellesdel 

1.  Åpning - Opprop 
2.  TVSK informerer 

a)  Økonomi 
b)   Tilskuddsordningen – hvordan søke på midler – kurs for klubber lørdag 28. november 
c)  Kretstinget TVSK 2017 – lørdag 13. mai 
d)   Miljøsamlinger på tvers av grener – helgen 4-5. juni og helgen 17-18. september 2016 

3.  Utdeling av Jubileumspokalen og stipend 2015 
4.  Antidoping Norge v/Jimmy Vika – antidoping arbeidet, ren utøver, rent idrettslag, 

forebygging 
5.  Fagmøter Hopp/kombinert og Langrenn 
 



Økonomi 

•  Positivt regnskap pr oktober 2015 - Totalt et 
overskudd på kr. 235.081 kr 

•  Åpen postliste/utestående - -830.176 kr 

•  20-Administrasjon/styre  -124.215 kr 
•  30-alpint           4.685 kr 
•  50-hopp         32.471 kr 
•  51-Team Telemark hopp     88.541 kr 
•  60-kombinert          7.420 kr 
•  70-langrenn        32.002 kr 
•  71-Team grenland ski      34.784 kr 
•  72-Team Nordre Vestfold   161.320 kr 
•  80-telemark          32.689 kr 
•  Totalt:       269.699 kr 



Økonomi fortsetter 
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Tilskuddsordningen – hvordan kan din klubb 
få mer midler? 

Tilskuddskurset
Bli med på kurs for å lære om 
de mange og ukjente 
tilskuddsordningene. 
Lørdag 28. november 2015

Hvert år fordeles over 34 milliarder.
- Vi ønsker mer penger til det gode 
idrettsmangfoldet i hele Telemark. 

Dette kurset har du
ikke råd til å miste!

Målgruppe

• Alle fra idrettsbevegelsen i Telemark.
• Også åpent for frivillige lag og organisasjoner. 

Tema

• Det store «havet» av tilskuddsordninger.
• Hvordan fi nne frem i tilskuddsjungelen.
• Hvert år “fordeles” over 34 milliarder.
• 7.311 stiftelser “gir bort” nesten 4 milliarder.
• Hvordan tenke nytt for å nå fl ere tilskuddskilder.
• Hvordan får innsyn i andre sine søknader?
• Litt om internasjonale tilskuddsordninger. 

Kursgjennomfører:

BOJL.NO 
Mobil  9883 2165  -  ingrid.hole@bojl.no
Forelesere:   Anders A. Vik   &   Ingrid  M. Hole.

Skien
Lørdag 28. november 2015 

Få en innsikt i en 
verden med nye og 
ukjente muligheter.

Forelesere
Anders A. Vik  innehar spisskompetanse på tilskuddsordninger. Han 
har siden 2006 holdt kurs for kommuner og organisasjoner over hele 
Norge.  Han er av Norges mest brukte forelesere på dette området.
Ingrid M. Hole har med sin kreativitet fokus på å tenke utenfor A4 
boksen og tenke nytt både med hensyn til tilskuddskilder og vin-
kling på søknaden. Begge har fokus på hvordan søknader kan gjøres 
enklere og kortere.  Anders A. Vik  & Ingrid M. Hole er kjent for å ha 
en underholdende og lett undervisningsform! 

Tilskuddsordninger
 Åpent for idrettsbevegelsen og frivillige lag & foreninger

Sted:  Auditoriet, Skien Fritidspark.
Dato:  Lørdag 28. november  2015
  TILSKUDDSKURS
Tid:  10.00 – 16.00 
Pris:  Kr  500,-
Arrangør: Telemark Idrettskrets,  
  Telemark Fotballkrets, 
  Telemark og Vestfold Skikrets
Kontakt:  Øyvind Gonsholt, 419 00 129
  oyvind.gonsholt@idrettsforbundet.no
Påmelding:
http://www.deltaker.no/tilskuddsordninger_28112015

Påm. frist:  Fredag  13. november  2015

Sted: Auditoriet, Skien fritidspark 
Når: lørdag 28. november 
Tid: klokken 10-16 
Pris: 500 kr 
Påmelding: deltaker.no 
Frist for påmelding: fredag 13. 
november 



Kretstinget 2017 

Tid: Lørdag 13. mai 
Sted: VIP`en på Skagerak arena i Skien 
Info: Servering av mat og drikke. 
 



Miljøsamlinger i regi av TVSK 

Samling 1:  
Tid: Helgen 4-5. juni 
Sted: Skien Fritidspark 
Gren: Hopp/Kombinert (hører med Magnus Krog + landslagstrener) 
 
Samling 2: 
Tid: Helgen 17-18. september 
Sted: Mest sannsynlig Bø i Telemark 
Gren: Telemark (telemarkslandslaget?) 
 
Kort info:  
Gjelder alle grener for utøvere i alderen 11-17 år, fokus på basistrening og det sosiale. Ønsker å få til 
en erfaringsutveksling på tvers av grener. Hver gren skal få anledning til å «introdusere» sin gren og 
treningsmetoder. To samlinger i året i 3 år er utgangspunktet. 



Jubileumspokalen 2015 - kongehuset  

Mottakere av Jubileumspokalen 2015: 
•  Magnus Rød, Stokke IL - langrenn 
•  Marte Gleditsch, Runar IL - langrenn 
 
 
Kriterier: 
Pokalen skal deles ut hvert år i 10 år til en løper av hvert kjønn i aldersgruppen 17-20 år (junior) og 
en kan kun få denne en gang. Deles ut uavhengig av gren. Kriterier som vektlegges hos kandidaten: 
Inkluderende, humørspreder, deltagende, rette verdier, fair play, ambassadør for sporten, stort frivillig 
engasjement og uegennyttig innsats for skiidretten, sportslig resultat (liten vektlegging) 



Stipend 2015 – TVSK- og Jubileumsstipend Telemark 

Telemark jubileumsstipend: 
•  Helena Søfteland, Skade IL – alpint 
 
TVSK stipend: 
•  Langrenn:  

•  Eivind Romberg Kvaale, Høydalsmo IL 
•  Runar Skaug Mathisen, Vinje IL 
•  Mikael Gunnulfsen, IF Ørn 
•  Torgeir Lid Byggland, Høydalsmo IL 
•  Henrik Dønnestad, Gulset IF 
•  Stian Kristoffersen, Runar IL 

•  Hopp/kombinert:  
•  Jarle Eikehaug, IF Ørn 
•  Erik Johannessen, Botne SK 

•  Alpint:  
•  Mathias Haune, Botne SK 

 



Antidoping Norge ved Jimmy Vika 
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Antidoping 

Handlingsplan Antidoping TVSK 
•  Rent idrettslag: 

•  TVSK har som målsetning at 50% av klubbene i kretsen skal 
ha gjennomført rent idrettslag innen utgangen av 2018. 

•  Ren utøver: 
•  TVSK har som målsetning at alle seniorløpere og alle 

juniorløpere som går nasjonale og internasjonale (FIS) renn, 
skal ha tatt ren utøver. 



Antidoping 

•  Kretsen har laget en egen handlingplan – 
http://www.skiforbundet.no/telemark-vestfold/om-
skikretsen/styringsdokumenter/ 

•  Nettsak på siden: 
http://www.skiforbundet.no/telemark-vestfold/
nyhetsarkiv/2015/11/antidoping/  

•  Egen antidopingside: 
http://www.skiforbundet.no/telemark-vestfold/
antidoping/  



Eventuelt! 



Takk for oss! 


