
Høstmøte TVSK 2016
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f) Teleidrettens kompetansehelg 12-13. november
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5. Fagmøter Hopp/kombinert, Alpint og Langrenn



Økonomi

• Positivt regnskap pr september 2016 - Totalt et 

overskudd på kr. 291.195,- kr

• Åpen postliste/utestående -284 465,19 kr

%5C%5Cidrettsforbundet.no%5CLagring%5CIK08Ski%5CTVSK-alle%20filer%5C%C3%98konomi,budsjett-regnskap-faktura%5CRegnskapsrapporter%202014%5C%C3%85pne%20poster%20kunder%20pr%20oktober%202014.pdf


Økonomi fortsetter
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Handlingsplanen – status

Prioriteringer

• Handlingsplanen –

• Breddeidrett/Rekruttering

• Videreutvikling av Miljøsamlingene (2 stk i året)

• Fortsette samarbeidet med Telemark idrettskrets om ski i skolen

• Mer langrennscross og slike typer arrangmenter.

• Nærmiljøanlegg i form av skileikanlegg i tilknytning til skoler, 

idrettshaller mm.

• Fortsette samarbeide med Telemark idrettskrets om Grenseløs 

vinteraktivitetsdag – 4 året det blir arrangert i 2017

• Finansiering av en ny mobil hoppbakke

• Toppidrett

• Dialog med Team Telemark om ulike samarbeidsprosjekter

• Gi tilbud til seniorløperne i kretsen



Handlingsplanen – status

Prioriteringer

• Arrangment

• Fortsetter å «profesjonalisere» renntilbudet i form av KM og 

Nordea TV cup

• Oppfordre til lavterskeltilbud i form av langrennscross etc.

• Grenland vinterskicup og Grenland rulleskicup (tidligere Maxbocup

og Sparebank 1 cup)

• Anlegg:

• Flere rulleskianlegg

• Også mindre rekrutteringsanlegg i tilknytning til idrettsarenaer, 

idrettshaller og skoler mm.

• Bistå i prosesser med å utvikle eksisterende anlegg.



Antidoping
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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/

http://www.skiforbundet.no/telemark-vestfold/om-skikretsen/styringsdokumenter/
http://www.skiforbundet.no/telemark-vestfold/nyhetsarkiv/2015/11/antidoping/
http://www.skiforbundet.no/telemark-vestfold/antidoping/


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 10-11. juni

Sted: ??

Gren: Hopp/Kombinert (hører med Magnus Krog + landslagstrener)

Samling 2:

Tid: Helgen 16-17. september

Sted: ??

Gren: Alle

Kort info: 

Siste året av et 3 årig prosjekt. Evaluerer og se på muligheten til å fortsette med disse samlingene 

også fremover.

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.





Teleidrettens kompentansehelg med TD kurs

11-12. november – Quality hotell Langesund

• Samarbeid mellom Telemark idrettskrets, Telemark 

fotballkrets og Telemark og Vestfold skikrets.
• Lørdag:

• Fellesdelen har tema: «Hva slags barne- og ungdomsidrett ønsker vi å tilby 

i idretten»?

• Skikretsen har tema: «hvordan skal vi få flere jenter med lengre i idretten»?

• Søndag:

• KlubbAdmin workshop i regi av Telemark idrettskrets

• TD-kurs i regi av Telemark og Vestfold Skikrets

• Norges beste basistreningsøkt med Espen Jansen

• Påmeldingsfrist: fredag 4. november

• Nettsak - http://www.skiforbundet.no/telemark-

vestfold/nyhetsarkiv/2016/10/idrettens-kompetansehelg-mtd-kurs/

http://www.skiforbundet.no/telemark-vestfold/nyhetsarkiv/2016/10/idrettens-kompetansehelg-mtd-kurs/


Jubileumspokalen 2016 - kongehuset

Mottakere av Jubileumspokalen 2015:

• Linn Hege Roso, Svarstad IL - langrenn

• Sander Bjørndalen, Heddal IL/TTH - hopp

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:

• Henrik Dønnestad, Gulset IF/Team Telemark – Langrenn

TVSK stipend:

• Langrenn: 

• Inger Bonden, Sande SK

• Caroline Brekke, Melum IL/Team Grenland ski

• Marianne Hermansen, IL Rein

• Stian Kristoffersen, Runar IL/Team Telemark

• Alpint: 

• Mathias Haune, Botne SK

• Helena Søfteland, Skade IL



SUM/SPD – Norgesturne ved Per Nymoen

• Kick-off - Video fra høstmøte til Oppland skikrets – første stopp på 

norgesturneen. https://vimeo.com/183536870

• http://www.skiforbundet.no/skitinget-2016/nyheter/2016/5/skiforbundet-tar-

grep/

• http://www.skiforbundet.no/Documents/Skitinget%202016/SPD-030516-

enkeltsider.pdf

https://vimeo.com/183536870
http://www.skiforbundet.no/skitinget-2016/nyheter/2016/5/skiforbundet-tar-grep/
http://www.skiforbundet.no/Documents/Skitinget 2016/SPD-030516-enkeltsider.pdf


Takk for oss!


