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DAGSORDEN 
(I henhold til loven)       
For Telemark og Vestfold skikrets ordinære kretsting lørdag 09. mai 2015. 
 
Åpning av kretsleder Johnny Mortensen 
Forbundet ved Tor Bach ønsker velkommen 
Telemark idrettskrets ved Eli-Jeanette Olsen 
 
Saksliste: 

1. Godkjenne de fremmøtte representanter 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

3. Valg av dirigent, sekretær (er), samt 2 representanter til å skrive under protokollen 

        (desisorer) 

4. Behandle årsberetninger 

5. Behandle regnskap i revidert stand 

6. Behandle innkomne forslag og saker 

a. Behandle forslag til revidert anleggsplan for TVSK 2013-2017 

b. Behandle sak om endringer i KM reglement for langrenn 

c. Sammenslåing av Hopp- og Kombinertkomiteen. 

7. Fastsette lagskontingenten 

8. Behandle budsjett for TVSK 

9. Behandle forslag til handlingsplan for TVSK  

10. Valg (etter bestemmelsene i NIF’s lov § 2-11 – stemmegivning)   
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FORETNINGSORDEN 
 

1. Til å lede forhandlingene velges dirigent(er) 
Til å føre ting protokollen velges sekretær(er) 
Til å undertegne protokollen velges 2 representanter (desisorer) 

 
2. Representantene forlanger ordet ved å fremvise nummerskilt. Ingen har rett til ordet 

mer enn 3 ganger i samme sak. Unntatt for innledningsforedrag, beregnes taletiden 
til 5 minutter 1. gang og 3 minutter 2. og 3. gang for hver enkelt sak. For øvrig kan 
dirigenten stille forslag om ytterligere begrensning av taletid og strek satt for 
inntegnede talere. Representanter som forlanger ordet til FORETNINGSORDEN – har 
1. min. taletid. 

 
3. Forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet med 

organisasjonsleddets og representantens navn. Forslag kan ikke fremmes/trekkes 
etter at strek er satt. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten. 

 
4. Alle vedtak og valg avgjøres med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, med de 

unntak som loven fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke – og regnes som ikke 
avgitt. Avstemningene kan skje skriftlig. Valgene skjer etter bestemmelser i NIF’s lov 
§ 2-11 (stemmegivning). 

 
5. I ting protokollen innføres forslagene og vedtakene – med de avgitte stemmer. 

 
6. Protokollen gjennomgås og underskrives av de valgte desisorer. 
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Sakenes behandling med forslag til vedtak 
 
 
Saksliste: 

1. Godkjenne de fremmøtte representanter 
Forslag til vedtak: Godkjennes 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 
Se side 3-4 
Forslag til vedtak: Godkjennes 

3. Valg av dirigent (er), sekretær (er), samt 2 representanter til å 
skrive under protokollen (desisorer) 

Forslag til dirigent: Erik Christoffersen, Runar IL og Helge Kjærmann 
Forslag til sekretær: Sven Håkon Kulbeck, TVSK Adm. 
To desisorer velges. 
Forslag til vedtak: Dirigenter og sekretær godkjennes 
 

4. Behandle årsberetninger 
Se side 7-52 
Beretning fra Stimuleringsfondet er ikke mottatt. 
Beretning for 2014-2015 for Telemark og Vestfold skidommerlaug/dommerutvalg.. 
Forslag til vedtak: Årsberetningene godkjennes slik de er fremlagt. 

5. Behandle regnskap i revidert stand 
Se side 53-72 

Forslag til vedtak:  
Revidert regnskap for 2013 godkjennes slik den er fremlagt 
Revidert regnskap for 2014 godkjennes slik den er fremlagt 

6. Behandle innkomne forslag og saker 
Se side 73 
 

a. Behandle forslag til anleggsplan for TVSK 
 

b. Behandle sak om endring i KM reglement for langrenn 
 
c. Sammenslåing av Hopp- og Kombinertkomiteen. 
 
d. Gi det nye styret fullmakt til å fremme forslag til skitinget 2014. 
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7. Fastsette lagskontingenten 
Se side 74 

8. Behandle budsjett for TVSK 
Se side 75 
Kort om saken: 
Kretsstyret, anbefaler kretstinget å støtte forslaget til budsjett 2015 
Kretsstyret foreslår videre at budsjett 2015 danner budsjettrammen for 2016 og 2017 
- det nye styret gis fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer. 
Forslag til vedtak: Godkjennes slik det er fremlagt 

9. Behandle forslag til handlingsplan 2015-2017 for TVSK  
Se side 76-79, 82-99 
Kort om saken:  
Forslaget til Handlingsplan for TVSK 2015-2017, tar utgangspunkt i NSF’s Strategiplan 
2014-2016, vedtatt av Skitinget i 2014 
Forslag til vedtak: Godkjennes slik den er fremlagt 

10.  Valg (etter bestemmelsene i NIF’s lov § 2-11 – stemmegivning)  
Se side 80-81 
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TELEMARK OG VESTFOLD SKIKRETS (TVSK) 2013 - 2014
  
ORGANISASJON 
Styret: 
Leder                                             Johnny Mortensen                Svarstad IL 
Nestleder                                      Dag Nielsen                           IF Ørn 
Styremedlem                                Bjørg Åse Byggland              Høydalsmo IL 
Styremedlem                                Roger Holte                           Kragerø IF 
Styremedlem                                Anita Beitdokken                 Stridsklev IL 
1. Varamedlem                            Ragnhild Gulvik                     Larvik Ski 
 
Grenkomiteene: 
Komiteleder medlem av styret 
 
Leder alpinkomiteen                    Elling Halseide                      Skien alpin 
Nestleder                                       Torbjørn Haugland               IL Skade 
Leder hoppkomiteen                    Inge Eriksrød                         Siljan IL 
Nestleder                                       Kim Richard Bjørndalen       Heddal IL 
Leder kombinertkomiteen          Knut Erling Eikehaug            IF Ørn 
Nestleder                                       Karel L. Krog                           Høydalsmo IL 
Leder langrennskomiteen           Tore Ulleland                         IF Ørn 
Nestleder                                       Erik Christoffersen                Runar IL 
Leder telemarkkomiteen             John Haagen Gjems             Skien alpin 
Nestleder                                       Magnhild Ek Brynildsen       Morgedal IL      
 
Kontrollutvalget: 
Medlem                                        Aud Torild Stensrød                Gulset IF 
Medlem                                        Reidar Skjeggerød                   Ramnes IF 
Varamedlem                                Berit M. Dalvik                         Skotfoss Turn og IF 
Varamedlem                                Mangler 
 
Valgkomiteen: 
Leder                                            Kjell Ebbesberg                         Odd Skiklubb 
Medlem                                        Trude Tansø                              Botne SK 
Medlem                                        Inger Anne Lofthus                  Heddal IL 
Varamedlem                                Knut Urbø                                  Åmdal IL 
 
Revisorer: 

Revisjonsfirmaet, Hem . Langemyr . Olsen AS i Sandefjord v/Trond Gjelstad 

(Tilsetting av revisjonsfirma – ref. vedtak konstituerende ting 08.11.06) 
NEDSATTE UTVALG 
 
Anleggsutvalg:  
Leder                                              Ingen    
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Medlem                                         Ingen 
Medlem                                         Ingen 
Anleggskontakt TVSK: Dag Nielsen IF Ørn   
 
Utdanningsutvalg: 
Leder                                              Per Asdal                           Bamble IF 
Medlem                                         Anita E. Beitdokken        Stridsklev IL 
Medlem                                         Ajdin Pasovic                    Rjukan IL 
Medlem                                         Ole Christian Golid          Heddal IL 
 
Utvalg for forvaltning av VSK’s Stimuleringsfond – automatmidler fra tidligere VSK  
(Ref. beslutningsgrunnlaget for sammenslåingen) 
 
Leder                                              Reidar Skjeggerød            Ramnes IL 
Medlem                                         Kolbjørn Andersen           IL Runar 
Medlem                                         Hilde Lene Rolstad           Kodal IL 
 
ADMINISTRASJON 
 
Adm.sjef                                        Sven Håkon Kulbeck – startet 01.08.12 (ny) 
 
REPRESENTASJON/ OPPGAVER- OG STATUS 
 
Utsendinger til Norges Skiforbunds ordinære skiting på Stryn 2014: 
Ikke valgt enda. 
 
OL fest Høydalsmo – Magnus Krog ble hyllet av hjembygda: 
KK leder – Knut Erling Eikehaug 
Adm.sjef – Sven Håkon Kulbeck 
 
Åpningen av ny lysløype i Lunde i Telemark: 
Styremedlem – Bjørg Åse Byggland 
 
Utdeling av sammenlagtpremier/avslutning Tinn skilag: 
Styremedlem – Bjørg Åse Byggland 
Adm.sjef – Sven Håkon Kulbeck 
 
Telemark idrettskrets ting 2014: 
Styremedlem – Anita Beitdokken 
Styremedlem – Roger Holte 
Nestleder TK – Magnhild Ek Brynhildsen 
 
Kretsleder/ grenledere- og adm.sjef, har i tillegg til ovennevnte, representert TVSK på øvrige 
kretsledermøter/ fagmøter/ administrasjonsmøter i regi av Norges Skiforbund. 
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ØVRIGE REPRESENTASJONER I PERIODEN: 
- FIS-Komiteen kombinert, norsk repr.          Jan Rune Grave            
- FIS-Komiteen telemark, norsk repr.            Kjell Gunnar Dahle 
- Hovden Skigymnas, styremedlem             Lars H. Roe                    
- Vestfold Idrettskrets ting                              Johnny Mortensen 
- Kontrollkomiteen Borgen Fylkesanlegg     Dag Nielsen 
 
                          
Det er i perioden avholdt 1 høstmøte og 1 vårmøte (29. april). 
I tillegg er det avholdt 3 styremøter og 7 arbeidsutvalgsmøter. 
Når det gjelder møter i grenkomiteene, så henvises til komiterapportene. 
Pr. april 2014, består TVSK av 99 klubber.  
Iflg. Idrettsregistreringen pr. 31.12.13, står TVSK registrert med 10.439 medlemmer – mot 
11.255 medlemmer i 2012. Det er en nedgang på 816 medlemmer fra forrige tingperiode. 
 
Utmeldinger i perioden: Ingen  
Innmeldinger:  Ingen 
Sammenslåinger: Siljan idrettslag og Grenland Freestyleklubb 
Det siste året har vi hatt en liten nedgang i medlemsmassen, det er derfor svært viktig at 
ALLE  tar idrettsregistreringen på alvor – her legges GRUNNLAGET  for hva lagene, 
skikretsen- og skiforbundet får av offentlige tilskudd. 
 
ANLEGG 
 
Ny utgave av TVSK’s anleggsplan for perioden 2013-2017 ble vedtatt på skikretstinget 11. 
mai 2013. 
Det er ingen tvil om at gode, snøsikre anlegg, er viktig for utviklingen av skiidretten, anlegg 
er også et av NSF,s prioriterte områder, og som skikretsene er forpliktet til å følge opp.  
I år, sesongen 2013/2014 opplevde vi en vinter med lite snø og mye mildvær i lavlandet, 
dette resulterte i flere avlyste renn og mange renn måtte også flyttes til snøsikre områder 
som Rauland. 
Å rette søkelyset på dette med snøproduksjon og snøproduksjonsutstyr bør derfor fortsatt 
være et prioritert område for alle.  
Kulturdepartementet har nylig offentliggjort at det åpnes for å kunne søke om spillemidler til 
utstyr til preparering av langrennsløyper. Prepareringsutstyr er grunnleggende for gode 
løypeforhold, og med denne åpningen i utstyrsordningen legges forholdene enda bedre til 
rette for gode vinteropplevelser. Lag, foreninger og særforbund gis nå mulighet til å søke om 
spillemidler til utstyr for preparering av langrennsløyper. Idrettslagene får dermed bedre 
muligheter til å anskaffe nødvendig utstyr. Det kan søkes om 1/3 av kostnaden og maks 
tilskudd per maskin er kr 300 000. 
 
Det legges også inn betydelige ressurser fra Skotfoss og gjengen i tidligere Nanset IF hopp, 
for å forsøke å få på plass 2 nye helårs rekrutteringsanlegg i hopp. Skotfoss er godt i gang 
med arbeidet i Hasselbakken med å plast legge disse, mens gjengen i Nanset fikk et lite slag i 
trynet når hoved foreningen avslo videre arbeid med prosjektet. De prøver nå å finne en ny 
klubb og et nytt område til å legge anlegget i. 
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ARRANGEMENTER 
 
Her vil vi rette en stor takk til ALLE våre arrangører for vel gjennomførte ski-arrangementer i 
perioden. 
I 2013/2014, så hadde vi en heller kort sesong, med lite snø og kulde. Det resulterte i flere 
avlyste renn. Det beklager vi sterkt. 
Hopp – 7 avlyst renn i 2013/2014 
Langrenn – 4 avlyste renn i 2013/2014, i tillegg til 2 turrenn. 
Alpint – Ingen, 1 renn flyttet fra Siljan til Gaustablikk. 
 
Internasjonale renn: 
 
2013/2014 
- VM-telemark på Gaustablikk …………………...…… arrangør Fjellguten Skilag/ Rjukan IL 
- COC-kombinert, Huka/ Høydalsmo ….……..………arrangør Høydalsmo IL  
- COC – hopp damer, Tveitan bakken…………………arrangør Heddal IL 
 
Norges Cup (NC)/ Rekrutt Cup (RC)/ Hopptreff  
 
2013/2014 
- RC-hoppfinale, Tveitan bakken……………………….arrangør, Heddal IL og KK/HK 
 
Norgesmesterskap: 
 
2013/2014 
- NM Bakke Telemark, Rauland alpinsenter……….arrangør, Skarphedin IL og Morgedal IL 
 
Vi GRATULERER alle med vel gjennomførte arrangementer! 
 
 
ORGANISATORISKE FORHOLD 
 
Ansvarsforholdet mellom det skipolitiske- og det administrative i TVSK, bør gjennomgås før 
neste kretsting i 2015.  
”TEAM Grenland Ski”, er fortsatt svært oppegående, organisatorisk og regnskapsmessig er 
teamet underlagt skikretsen og langrennskomiteen (LK), men det er nå opprettet en 
styringsgruppe som skal ivareta den «daglige» driften av teamet i samarbeid med sportslig 
leder. Økonomi og regnskapsføring gjøres av adm.sjef TVSK. 
Fra januar 2013, gikk kretsen over på prosjektsbasert budsjett mal, som var et ønske fra 
forbundet sentralt. Dette har ført til at blant annet Grenland ski sitt regnskap ligger som eget 
prosjekt og er pr. 2013 skilt ut fra LK sitt regnskap. 
Fra og med høsten 2013, ble det også opprettet et nytt Team, Nordre Vestfold som er et 
klubbsamarbeid mellom 5 klubber i nordre Vestfold. Organiseres så å si på lik linje som Team 
Grenland ski også økonomi og regnskap. 
 
Skikretsen er som kjent en del av fellesskapet på Idrettens Hus i Telemark, som holder til på 
Skagerak arena i Skien. 
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Her sitter i tillegg til oss, Telemark Idrettskrets, Telemark friidrettskrets, Telemark 
Fotballkrets, Telemark Bedriftsidrettskrets, Golf-forbundet og Bordtennis - region sør. 
  
Integreringen av funksjonshemmede er en stor utfordring for norsk idrett. 
Både NSF og skikretsene er forpliktet til å ta dette på alvor. I denne perioden, har et av 
styrets medlemmer i TVSK, hatt  integrering som sitt ansvarsområde i tillegg til utdanning.  
Det er positivt at flere og flere langrennsarrangementer har egne klasser for 
funksjonshemmede. I hopp og i alpint har det ikke vært fullt så enkelt – så her har vi fortsatt 
en vei å gå. 
I samarbeid med Telemark idrettskrets, Telemark turistforening og Skien fritidspark, 
arrangerte TVSK en aktivitets dag, kalt «Uten Grenser vinteraktivitetsdag» for personer med 
all type funksjonsnedsettelser. Dette ble en stor suksess med nærmere 150 deltakere og 
nesten like mange veiledere/foreldre etc. Vi skal nå forsøke å få dette til å bli en årlig 
«happening» i starten av februar hvert år. 
 
 
UTDANNING 
 
Følgende kurs er gjennomført i 2013/2014 
Alpint: Ingen 
  
Hopp: Ingen 
Langrenn: 
 
2013/2014: 
 
Treningsleder kurs: 
Runar                                    10 deltakere 
 
TD Kurs: 
Skien                                    4 deltakere 
Sandefjord     4 deltakere 
 
Kretsdommerkurs Hopp: 
Skien                                     3 deltakere 
Arrangør og TD møte: 
Sandefjord                           16 deltakere 
 
Telemark: Ingen 
I tillegg så har det blitt arrangert «skileik kurs» for elever på 5 skoler i Telemark, et 
samarbeidsprosjekt med Telemark idrettskrets og «aktiv skole 365» 
 
En spesiell takk rettes til kursinstruktør Per Asdal og Ole Christian Golid- og 
utdanningsansvarlig i TVSK, Anita E. Beitdokken - for deres arbeid med kurs og utdanning i 
perioden. 
Utdanning forøvrig - se grenkomiteenes årsrapporter. 
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ØKONOMI 

 
Årsregnskapet for 2013 viser følgende (regnskapsåret følger kalenderåret): 
 
2013  -  INNTEKTER           KR. 1.862.052,-  
 
          -  UTGIFTER              KR. 1.646.937,- 
 
          ÅRSRESULTAT    KR. 260.991,- 
 
                                              
 
Samlet for denne perioden gir dette et resultatoverskudd på kr. 260.991,- kr for perioden. 
                                                                       
Uten om kontraktene til ”TEAM Grenland Ski”, har Langrennskomiteen tegnet en 
sponsorkontrakt med Nordea i forbindelse med kretscupen, som har fått navnet Nordea TV 
cup – forøvrig har den enkelte grenkomite stått fritt til å inngå egne avtaler. 
 
 
SPORTSLIGE RESULTATER/ BETRAKTNINGER 
 
GRATULERER med innsatsen alle sammen! Og spesielt gratulerer til Magnus Krog som tok en 
individuell Bronse og et lag Gull under OL i Sotsji, for øvrig kretsen sitt første OL gull noen 
gang. 
 
Alle har sikkert ikke nådd sine mål, men slik er det både i idretten og i livet for øvrig, så det 
må vi nok bare leve med. 
Flere av våre utøvere har imidlertid stått ”på pallen” i norske skimesterskap denne perioden, 
og det i seg selv er en stor prestasjon. 
Nå er det imidlertid slik, at i den store sammenhengen, så er det på seniornivå vi blir målt, 
både som enkeltutøvere og som skikrets. 
Brødrene Aukland, Oseberg Skilag (langrenn), må nok fortsatt betraktes som noen av våre 
fremste seniorutøvere, men de satser som sikkert mange vet på langløp. 
På samme hylle har vi kombinertløperen Magnus Krog fra Høydalsmo, som har utmerket seg 
med sterke resultater og etablert seg i Verdenstoppen som vi fikk en bekreftelse på under 
årets OL. En annen representant, også fra Høydalsmo, Ånund Lid Byggland, fikk sitt 
gjennombrudd med sølv på sprinten sist vinter, i år ble han slått ut i Semifinalen, men vi har 
også flere unggutter som begynner å banke på døren. For øvrig ble Høydalsmo nummer 12 
på stafetten under NM på Lillehammer. 
Blant jentene så har Inger Bonden fra Sande SK utmerket seg sterkt, og foran årets sesong 
ble hun belønnet med en plass på juniorlandslaget og har hatt flere sterke resultater 
sesongen 2013/2014. Torgeir Lid Byggland, Høydalsmo IL bemerket seg også meget sterkt 
med gull på spriten under Junior NM. Øvrige resultater ref. grenkomiteenes årsrapporter. 
 
Øvrige resultater …. ref. grenkomiteenes årsrapporter! 
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SLUTTORD 
 
Som nevnt over, så er det på seniornivå vi som skikrets blir målt. I Telemark spesielt, er det 
mange meninger om hvorfor våre seniorløpere ikke hevder seg bedre enn de gjør- og spesielt 
i norske skimesterskap.  
I Vestfold er ikke spørsmålene like mange, men så har de også hatt løpere over tid - som har 
hevdet seg høyere på resultatlistene enn løperne fra Telemark (langrenn). 
Med bakgrunn i dette, ble det høsten 2013 arrangert et tillitsvalgt seminar som var åpent for 
alle klubber i TVSK, for å se på veien videre for kretsen og eventuelle samarbeidsprosjekter på 
tvers av grener.  
Ellers kan vi konkludere med at vinteren dette året, har relativt laber i lavlandet med lite snø 
og mildvær - som igjen har resultert i flere avlyste renn. Spesielt fikk hoppmiljøet unngjelde 
hvor under halvparten av de terminfestede rennene ble gjennomført.-  
Kretsen har for øvrig fått tilslag på 3 søknader om midler til prosjekter for å stanse/begrense 
frafallsproblematikken og øke rekrutteringen. Kretsen vil nå gå i gang med arbeidet for å 
bedre situasjonen spesielt i Hopp, Kombinert og alpint som alle sliter med få utøvere. 
Her har vi uten tvil en stor utfordring både på klubb og kretsplan! 
 
Helt til slutt vil vi TAKKE ALLE AKTØRER i organisasjonen for det dere nedlegger av arbeid for 
skisporten. Det er dere som representerer entusiasmen som er så viktig for skisportens 
eksistens, det er dere i klubbene som holder hjulene i gang – og takk for det!  
 
GOD SOMMER! 

TELEMARK OG VESTFOLD SKIKRETS – APRIL 2014 
 

   

TELEMARK OG VESTFOLD SKIKRETS (TVSK) 2014 - 2015 

 
ORGANISASJON 
Styret: 
Leder                                             Johnny Mortensen                Svarstad IL 
Nestleder                                      Dag Nielsen                           IF Ørn 
Styremedlem                                Bjørg Åse Byggland              Høydalsmo IL 
Styremedlem                                Roger Holte                           Kragerø IF 
Styremedlem                                Anita Beitdokken                 Stridsklev IL 
1. Varamedlem                            Ragnhild Gulvik                     Larvik Ski 
 
Grenkomiteene: 
Komiteleder medlem av styret 
 
Leder alpinkomiteen                    Elling Halseide                      Skien alpin 
Nestleder                                       Torbjørn Haugland               IL Skade 
Leder hoppkomiteen                    Inge Eriksrød                         Siljan IL 
Nestleder                                       Kim Richard Bjørndalen       Heddal IL 
Leder kombinertkomiteen          Knut Erling Eikehaug            IF Ørn 
Nestleder                                       Karel L. Krog                           Høydalsmo IL 



 

 
 

14 
Telemark og Vestfold skikrets – kretsting 2015 

 
 

Leder langrennskomiteen           Tore Ulleland                         IF Ørn 
Nestleder                                       Erik Christoffersen                Runar IL 
Leder telemarkkomiteen             John Haagen Gjems             Skien alpin 
Nestleder                                       Magnhild Ek Brynildsen       Morgedal IL      
 
Kontrollkomiteen: 
Medlem                                        Aud Torild Stensrød                Gulset IF 
Medlem                                        Reidar Skjeggerød                   Ramnes IF 
Varamedlem                                Berit M. Dalvik                         Skotfoss Turn og IF 
Varamedlem                                Mangler 
 
Valgkomiteen: 
Leder                                            Kjell Ebbesberg                         Odd Skiklubb 
Medlem                                        Trude Tansø                              Botne SK 
Medlem                                        Inger Anne Lofthus                  Heddal IL 
Varamedlem                                Knut Urbø                                  Åmdal IL 
 
 
Revisorer: 

Revisjonsfirmaet, Hem . Langemyr . Olsen AS i Sandefjord v/Trond Gjelstad 

(Tilsetting av revisjonsfirma – ref. vedtak konstituerende ting 08.11.06) 
NEDSATTE UTVALG 
 
Anleggsutvalg:  
Leder                                              Ingen    
Medlem                                         Ingen 
Medlem                                         Ingen 
Anleggskontakt TVSK: Dag Nielsen IF Ørn   
 
Utdanningsutvalg: 
Leder                                              Per Asdal                           Bamble IF 
Medlem                                         Anita E. Beitdokken        Stridsklev IL 
Medlem                                         Ole Christian Golid          Heddal IL 
 
Utvalg for forvaltning av VSK’s Stimuleringsfond – automatmidler fra tidligere VSK  
(Ref. beslutningsgrunnlaget for sammenslåingen) 
 
Leder                                              Reidar Skjeggerød            Ramnes IL 
Medlem                                         Kolbjørn Andersen           IL Runar 
Medlem                                         Hilde Lene Rolstad           Kodal IL 
 
ADMINISTRASJON 
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Adm.sjef                                        Sven Håkon Kulbeck 
 
REPRESENTASJON/ OPPGAVER- OG STATUS 
 
Utsendinger til Norges Skiforbunds ordinære skiting på Stryn 2014: 
John Haagen Gjems, Skien alpinklubb 
Liv Inger Larsen, IF Ørn 
Bjørn Haune, Botne IL 
Kjersti Rønjom, Skotfoss Turn & IF 
Bjørg Åse Byggland, Styret TVSK og Høydalsmo IL 
Magnhild Ek Brynhildsen, Styret TVSK og Morgedal IL (vara for Johnny Mortensen som 
meldte frafall) 
 
Tore Ulleland deltok på vårmøte til langrennskomiteen NSF og var observatør på tinget. 
Ole Christian Golid, Heddal IL deltok som ungdomsrepresentant i Ung i sporet og var 
observatør på tinget. 
 
Kretsleder/ grenledere- og adm.sjef, har i tillegg til ovennevnte, representert TVSK på øvrige 
kretsledermøter/ fagmøter/ administrasjonsmøter i regi av Norges Skiforbund. 
 
 
ØVRIGE REPRESENTASJONER I PERIODEN: 
- FIS-Komiteen kombinert, norsk repr.          Jan Rune Grave            
- FIS-Komiteen telemark, norsk repr.            Kjell Gunnar Dahle 
- Hovden Skigymnas, styremedlem             Lars H. Roe                    
- Kontrollkomiteen Borgen Fylkesanlegg     Dag Nielsen 
 
                          
Det er i perioden avholdt 1 høstmøte og 1 vårmøte. 
I tillegg er det avholdt 5 styremøter og 5 arbeidsutvalgsmøter. 
Når det gjelder møter i grenkomiteene, så henvises til komiterapportene. 
Pr. april 2015, består TVSK av 98 klubber.  
Iflg. Idrettsregistreringen pr. 31.12.14, står TVSK registrert med 9.689 medlemmer – mot 
10.439 medlemmer i 2013. Det er en nedgang på 750 medlemmer fra forrige tingperiode. 
Totalt har det vært en nedgang på 1.566 medlemmer i kretsen i tingperioden. 
 
Utmeldinger i perioden: Ingen  
Innmeldinger:  Ingen 
Sammenslåinger: Ingen 
Det siste året har vi hatt en liten nedgang i medlemsmassen, det er derfor svært viktig at 
ALLE tar idrettsregistreringen på alvor – her legges GRUNNLAGET  for hva lagene, skikretsen- 
og skiforbundet får av offentlige tilskudd. 
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ANLEGG 
 
Ny utgave av TVSK’s anleggsplan for perioden 2013-2017 ble vedtatt på skikretstinget 11. 
mai 2013. Denne er nå revidert og ligger som sak til kretstinget i mai 2015. 
Det er ingen tvil om at gode, snøsikre anlegg, er viktig for utviklingen av skiidretten, anlegg 
er også et av NSFs prioriterte område og som skikretsene er forpliktet til å følge opp.  
I år, sesongen 2014/2015 opplevde vi en vinter med lite snø og mye mildvær i lavlandet, 
dette resulterte i mange avlyste renn og mange renn måtte også flyttes andre områder med 
snø. Å rette søkelyset på dette med snø produksjon og snø produksjonsutstyr bør derfor 
fortsatt være et prioritert område for alle.  I tillegg jobber kretsen nå med flere 
rulleskianlegg som vil øke sikkerheten og treningsmulighetene til våre utøvere. Dette gjelder 
både flere mindre nærmiljøanlegg i tilknytning til befolkningstette områder i tillegg til 2-3 
større treningsanlegg.  
Det er viktig å merke seg at lag, foreninger og særforbund nå har mulighet til å søke om 
spillemidler til utstyr for preparering av langrennsløyper. Idrettslagene får dermed bedre 
muligheter til å anskaffe nødvendig utstyr. Det kan søkes om 1/3 av kostnaden og maks 
tilskudd per maskin er kr 300 000. 
 
Det legges også inn betydelige ressurser fra gjengen i Skotfoss for å få på plastlagt resten av 
Hasselbakken. De er ferdige med å plastlegge K10, K19 og HS 43 og er godt i gang med 
arbeidet med å plast legge HS 70. Helårshopp anlegg prosjektet i Nanset strandet sommeren 
2014, da hovedstyret sa nei til videre arbeid med prosjektet.  
 
ARRANGEMENTER 
 
Her vil vi rette en stor takk til ALLE våre arrangører for vel gjennomførte ski-arrangementer i 
perioden. 
I 2014/2015, så hadde vi en veldig utfordrende sesong, med lite snø og kulde. Det resulterte 
dessverre i mange avlyste renn. Totalt ble det avlyst 17 renn denne sesongen, det beklager vi 
sterkt. 
Hopp – 5 avlyst renn i 2014/2015 
Kombinert – 1 avlyst renn i 2014/2015 
Langrenn – 5 avlyste renn i 2014/2015 
Turrenn – 6 avlyste renn i 2014/2015 
Alpint – Ingen, 1 renn flyttet til ny dato. 
 
Internasjonale renn: 
 
2014/2015 
- VM-telemark på Gaustablikk …………………...…… arrangør Fjellguten Skilag/ Rjukan IL 
- COC-kombinert, Huka/ Høydalsmo ….……..………arrangør Høydalsmo IL  
- COC – hopp damer, Tveitan bakken…………………arrangør Heddal IL 
- FIS renn herrer, Tveitan bakken……………………….arrangør Heddal IL 
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Norgesmesterskap: 
 
2014/2015 
- NM hopp Normalbakke individuelt og lag, Tveitanbakken Notodden. Arrangør: Heddal IL 
- Hovedlandsrennet nordiske grener. Arrangører: Stokke IL og Botne IL 
 
 
Vi GRATULERER alle med vel gjennomførte arrangementer i en vanskelig sesong! En stor takk 
til arrangørene av nasjonale og internasjonale renn, som tross vanskelige værforhold har fått 
gode tilbakemeldinger på sine arrangementer!  
 
 
ORGANISATORISKE FORHOLD 
 
Ansvarsforholdet mellom det skipolitiske- og det administrative i TVSK, blir i disse dager 
gjennomgått og vil være klart før kretstinget i mai 2015. Ny revidert organisasjonsplan er på 
trappene. 
”TEAM Grenland Ski”, er fortsatt svært oppegående, organisatorisk og regnskapsmessig er 
teamet underlagt skikretsen og langrennskomiteen (LK), men det er nå opprettet et styre 
som skal ivareta den «daglige» driften av teamet i samarbeid med sportslig leder. Økonomi 
og regnskapsføring gjøres av adm.sjef TVSK. 
Fra og med 2015 har alle grener og team gått over på kalenderårs regnskap.  Dette har ført 
til at blant annet Grenland ski og Team Nordre Vestfold sitt regnskap for 2014 viser litt 
avvikende tall da utfakturering av klubb/løper/»sponsor»avgift er forskjøvet til etter nyttår 
istedenfor før. 
Team Nordre Vestfold som ble opprettet høsten 2013 er blitt et stort team det siste året. 
Teamet har jobbet hardt og er nå blitt et team å regne med. Organiseres så å si på lik linje 
som Team Grenland ski også økonomi og regnskap. 
Fra og med 1. mai opprettes det et nytt hopp team i Telemark og Vestfold skikrets. Det vil få 
navnet Team Telemark-hopp og underlegges hoppkomiteen på lik linje som TNV og TGS er 
lagt under kretsen og langrennskomiteen. Hoppteamet skal være et supplement til den ny 
opprettede hopplinjen ved Toppidrettsgymnaset i Telemark. 
 
Skikretsen er som kjent en del av fellesskapet på Idrettens Hus i Telemark, som holder til på 
Skagerak arena i Skien. 
Her sitter i tillegg til oss, Telemark Idrettskrets, Telemark friidrettskrets, Telemark 
Fotballkrets, Telemark Bedriftsidrettskrets, Golf-forbundet og Bordtennis - region sør. 
  
Integreringen av funksjonshemmede er en stor utfordring for norsk idrett. 
Både NSF og skikretsene er forpliktet til å ta dette på alvor. I denne perioden, har et av 
styrets medlemmer i TVSK, hatt integrering som sitt ansvarsområde i tillegg til utdanning.  
Det er positivt at flere og flere langrennsarrangementer har egne klasser for 
funksjonshemmede. I hopp og i alpint har det ikke vært fullt så enkelt – så her har vi fortsatt 
en vei å gå. 
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I samarbeid med Telemark idrettskrets, Telemark turistforening, NAV og Skien fritidspark, 
arrangerte TVSK nok en aktivitets dag, kalt «Grenseløs vinteraktivitetsdag – alt er mulig» for 
personer med alle type funksjonsnedsettelser. Dette ble igjen en stor suksess med en 
nærmest dobling av antall deltakere fra 150 deltakere i 2014 til ca. 260 deltakere i 2015 (318 
påmeldte) og nesten like mange veiledere/foreldre etc. Totalt var det neste 600 personer 
tilstede i Skien fritidspark denne dagen. 
 
 
UTDANNING 
 
Følgende kurs er gjennomført i 2014/2015 
Alpint:  
Trenerkurs - ingen 
Temamøte/inspirasjonsforedrag alpint – 11 deltakere 
TD kurs alpint – 1 deltaker på agder og rogaland sitt TD kurs. 
  
Hopp:  
Treningsleder kurs: (samarbeid med Agder og Rogaland) 
Skien – 4 deltakere 
Kretsdommer/Måldommerkurs: 
Skien  – 3 deltakere 
Langrenn: 
 
Treningsleder kurs: 
Sandefjord                         4 deltakere 
Skien     8 deltakere 
 
TD Kurs: 
Skien                                    3 deltakere 
 
Arrangør og TD møte: 
Skien                                   15 deltakere 
 
Telemark: Ingen 
I tillegg så har det blitt arrangert «skileik kurs» for elever på 3 skoler i Telemark, et 
samarbeidsprosjekt med Telemark idrettskrets og «aktiv skole 365» 
 
En spesiell takk rettes til kursinstruktør Per Asdal og Ole Christian Golid- og 
utdanningsansvarlig i TVSK, Anita E. Beitdokken - for deres arbeid med kurs og utdanning i 
perioden. 
Utdanning forøvrig - se grenkomiteenes årsrapporter. 
 
 
ØKONOMI 
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Årsregnskapet for 2014 viser følgende (regnskapsåret følger kalenderåret): 
 
2014  -  INNTEKTER           KR. 2.169.416,-  
 
          -  UTGIFTER              KR. 2.199.576,- 
 
          ÅRSRESULTAT      KR. -30.160,- 
 
                                              
Samlet for denne tingperioden gir dette et resultatoverskudd på 230.831,- kr for perioden 
2013-2015. 
                                                                       
Uten om kontraktene til «TEAM Grenland Ski» og «Team Nordre Vestfold», har 
Langrennskomiteen tegnet en sponsorkontrakt med Nordea i forbindelse med kretscupen, 
som har fått navnet Nordea TV cup – forøvrig har den enkelte grenkomite stått fritt til å 
inngå egne avtaler. 
 
 
SPORTSLIGE RESULTATER/ BETRAKTNINGER 
 
GRATULERER med innsatsen alle sammen! 
 
Alle har sikkert ikke nådd sine mål, men slik er det både i idretten og i livet for øvrig, så det 
må vi nok bare leve med. 
Flere av våre utøvere har imidlertid stått ”på pallen” i norske skimesterskap denne perioden, 
og det i seg selv er en stor prestasjon. 
Nå er det imidlertid slik, at i den store sammenhengen, så er det på seniornivå vi blir målt, 
både som enkeltutøvere og som skikrets. 
Brødrene Aukland, Oseberg Skilag (langrenn), må nok fortsatt betraktes som noen av våre 
fremste seniorutøvere, men de satser som sikkert mange vet på langløp. Det er også gledelig 
å se at vi har flere seniorer som satser og hevder seg bra på nasjonale renn. 
I kombinert har Magnus Krog fra Høydalsmo utmerket seg med sterke resultater og etablert 
seg i Verdenstoppen som vi fikk en bekreftelse på under fjorårets OL. Og vi har også flere 
unggutter som begynner å banke på døren. Vebjørn Hegdal vant 10 km fri under Nordisk 
juniorlandskamp i Finland og som for øvrig også vant 3 gull i junior NM på henholdsvis 15 km 
fri og på 10 km klassisk i Hommelvik i vinter i tillegg til sprinten. 
Torgeir Lid Byggland representerte for øvrig Norge under junior VM i Almaty i vinter. 
Blant jentene så har Inger Bonden fra Sande SK vært en del av det norske juniorlandslaget. 
Det samme har Aksel Rosenvinge fra Oseberg vært, som for øvrig hevdet seg bra i stafetten i 
årets senior NM hvor Oseberg vekslet som nummer 2.  
Øvrige resultater …. ref. grenkomiteenes årsrapporter! 
 
SLUTTORD 
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Vinteren dette året, har igjen vært relativt laber i lavlandet med lite snø og mildvær - som 
igjen har resultert i flere avlyste renn også denne sesongen. Spesielt fikk hoppmiljøet 
unngjelde hvor under halvparten av de terminfestede rennene ble gjennomført. 
Her har vi uten tvil en stor utfordring både på klubb og kretsplan! 
Kretsen fikk for øvrig tilslag på 3 søknader om midler til prosjekter for å stanse/begrense 
frafallsproblematikken og øke rekrutteringen. Her er kretsen nå godt i gang med arbeidet for 
å bedre situasjonen spesielt i Hopp, Kombinert og alpint som alle sliter med få utøvere. 25. 
april 2015 arrangerte kretsen en meget suksessfull miljøsamling med Kjetil Andre Aamodt i 
spissen for utøvere i alle grener i alderen 11-17 år. Videre er kretsen godt i gang med å 
planlegge neste samling høsten 2015, hvor blant annet kombinertløper Magnus Krog er 
forespurt om å delta som instruktør/foredragsholder. 
Styret registrerer også at 2 snøfattige vintre har medført en ganske markant nedgang i 
medlemstallene til kretsen. Her har vi en jobb å gjøre for å få opp nivået til «gamle høyder».  
Det jobbes godt på mange områder i kretsen som vi håper vil gi frukter med tid og stund. Vi  
går spennende tider i møte med nye anlegg, flere gode prosjekter og et nytt hoppteam som 
forhåpentligvis vil gi økte aktivitetstall i årene som kommer. 
 
Helt til slutt vil vi TAKKE ALLE AKTØRER i organisasjonen for det dere nedlegger av arbeid for 
skisporten. Det er dere som representerer entusiasmen som er så viktig for skisportens 
eksistens, det er dere i klubbene som holder hjulene i gang – og takk for det!  
 
GOD SOMMER! 

TELEMARK OG VESTFOLD SKIKRETS – APRIL 2015 
 

 

Johnny Mortensen 
 
 

Inge Eriksrød 
 
 

John Haagen Gjems 
 
 

Dag Nielsen 
 

 

Anita Beitdokken 
 
 

Elling Halseide 
 
 

Tore Ulleland 
 
 

Sven Håkon Kulbeck 
Adm.sjef 

 
 
 
 

Bjørg Åse Byggland 
 
 

Roger Holte 
 
 

Knut Erling Eikehaug 
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Årsrapport alpint sesongen 2013/2014 
 

Alpinkomiteens sammensetning: 
Leder  Elling Halseide, Skien Alpint 
Nestleder Torbjørn Haugland, Skade IL 
Styremedlemmer Øystein A. Wendelborg, IL Skarphedin 

Sondre Bjørgan, Svarstad IL  

Andreas Spak, Rjukan IL 

 
  

Rekruttering:  
Vintersesongen har vært preget av sent snøfall og kort sesong i lavlandet, mens det i høyden 
har vært gode forhold. 
 
Det har vært ett godt samarbeid med kveldstrening på tvers av klubber pga sen åpning og 
tidlig stenging av Grenland skisenter. En del fra Skien har derfor trent med Skarphedin og 
Skade på Lifjell. 
 
Klubbene satser på rekruttering, og det har vært en positiv utvikling i de yngste klassene 
spesielt i Rjukan og Skarphedin.  
 

Kretssamlinger: 
Det er gjennomført samlinger på Gaustablikk i november og desember.  
 
Barmarksamlinger ble ikke gjennomført i regi av kretsen, men Rjukan arrangerte en dag i 
høyt og lavt klatrepark hvor også en del fra Skade deltok. Skien Alpin arrangerte også en dag 
på vannski i samarbeid med Kvelde vannskiklubb. 

Samarbeid med A&R skikrets: 
Løpere fra Botne og Skade har i denne sesongen deltatt på de åpne samlingene som A&R 
har. Et meget bra tilbud for våre løpere. 3 løpere fra Skade (Helena Hørte Søfteland, Ørjan 
Haugland og Ine Haugland) og 1 løper fra Botne (Mathias Haune) har også deltatt på A&R 
skikrets sitt utvidede kretsopplegg. 

Klubbsamarbeid: 
Flere klubber har samarbeidet ved å ha felles trening, renn og samlinger. Dette for å få nok 
løpere og foresatte til å få det gjennomført. Et bedre sportslig opplegg, men også med tanke 
på opplæring og det sosiale. 

Arrangement / Renn: 
Denne sesongen ble alle terminfestede renn gjennomført og ett renn ble flyttet fra Siljan til 
Gaustablikk. 
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Utdanning / Kurs: 
Lars Søfteland og Torbjørn Haugland har tatt T2 kurs hos Agder og Rogaland skikrets. 

Økonomi: 
Gjennomføringen av samlinger (krets og region) og nasjonale mesterskap har vært basert på 
egenfinansiering og midler fra krets for å holde kostnader nede.  

Representasjon: 
Leder og administrasjonssjef Telemark og Vestfold skikrets har delt ut KM medaljer. 

 

Resultater for sesongen: 

Landsfinalen - Telenorlekene, Lillehammer, jenter og gutter 13-14 år 
Navn Klubb SL SSL SG  

Ørjan Haugland IL Skade 7 9 2  

      

Ebba Olsson Rjukan IL 49 28 44  

Camilla Sørensen Rjukan IL 65 DNF DNS  

Kjersti Haukaas Rjukan IL 72 100 101  

DNF: Did Not Finish, DNS=Did Not Start, DNQ=Did Not Qualify (2.omg) 

Hovedlandsrennet alpint, Kvitfjell og Oppdal, jenter og gutter 15-16 år 
Navn Klubb SL SSL SG U SUPER-

COMBI 

Helena Hørte 
Søfteland 

IL Skade 6 3 2 DNF 4 

       

Mathias Sundal 
Haune 

Botne SK 30 16 7 7 DNF 

Marius Tomasgård 
Bjørgan 

Svarstad IL DNF 62 70 72 42 

Tobias Stenstad IL Skarphedin DNF 75 DNF 86 DNF 

       

DNF: Did Not Finish 

NM Junior I 
Navn Klubb SL SSL SG U SUPER-

COMBI 

       

       

       

X: Deltatt, men mangler resultat  

NM Junior II 
Navn Klubb SL SSL SG U SUPER-
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COMBI 

       

X: Deltatt, men mangler resultat  
 

NM  
Navn Klubb SL SSL SG 

 
U SUPER-

COMBI 

       

       

       

X: Deltatt, men mangler resultat  

Veteranmesterskap  
Navn Klubb Klasse SL SSL SG 

      

      

DNF: Did Not Finish 

Norwegian Masters  
Navn Klubb 

  

 

Kretsmestre 2013 
SC ble ikke gjennomført 

Klasse SSL SL SUPER-COMBI SG 

Jenter 13-14 Ebba Olsson, 
Rjukan IL 

Camilla 
Sørensen, 
Rjukan IL 

Ebba Olsson, 
Rjukan IL 

Ebba Olsson, 
Rjukan IL 

Gutter 13-14 Ørjan Haugland, IL 
Skade 

Ørjan Haugland, 
IL Skade 

Ørjan Haugland, 
IL Skade 

Ørjan Haugland, 
IL Skade 

Jenter 15-16 Helena Hørte 
Søfteland, IL Skade 

Helena Hørte 
Søfteland, IL 
Skade 

Helena Hørte 
Søfteland, IL 
Skade 

Helena Hørte 
Søfteland, IL 
Skade 

Gutter 15-16 Marius Bjørgan, 
Botne 

Mathias Sundal 
Haune, Botne 

Mathias Sundal 
Haune, Botne 

Mathias Sundal 
Haune, Botne 

K Jr. I Therese Amalie 
Wendelborg, 
Skarphedin 

Therese Amalie 
Wendelborg, 
Skarphedin 

Therese Amalie 
Wendelborg, 
Skarphedin 

Therese Amalie 
Wendelborg, 
Skarphedin IL 

K Jr. II     

M Jr. I Nicklas Bøhmer, 
Skien Alpin 

   

M Jr. II Kasper Astorp 
Jacobsen, Rjukan IL 

  Kasper Astorp 
Jacobsen, Rjukan 
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IL 

Menn A Terje Baksaas, 
Skien alpin 

Terje Baksaas, 
Skien alpin 

Terje Baksaas, 
Skien alpin 

Aksel B Hagen, 
Rjukan 

Kvinner-UH     

 
 
 
Elling Halseide 
Leder Alpinkomiteen 
24.04.2014 

 

Årsrapport alpint sesongen 2014/2015 
 

Alpinkomiteens sammensetning: 
Leder  Elling Halseide, Skien Alpint 
Nestleder Torbjørn Haugland, Skade IL 
Styremedlemmer Øystein A. Wendelborg, IL Skarphedin 

Sondre Bjørgan, Svarstad IL  

Patricia Olsson, Rjukan IL 

 
 

Rekruttering:  
Vintersesongen har vært preget av sent snøfall og kort sesong i lavlandet, mens det i høyden 
har vært ok forhold. 
 
Det har vært ett godt samarbeid med kveldstrening på tvers av klubber sfa kort sesong og 
tidlig stenging av Grenland skisenter som har trent med Skade og Skarphedin på Lifjell. 
 
Det har i år også vært lite med snø på Gaustablikk som har påvirket treningsforholdene 
negativt. 
 

Kretssamlinger: 
Det er gjennomført en  barmarkssamling i Bø i kretsregi med svært godt oppmøte. Det ble 
også arrangert en barmarkssamling i Rjukan i klubbens regi hvor alle kretsens utøvere var 
invitert. 
  
Vanligvis har vi 2 skisamlinger på Gaustablikk hhv i slutten av nov og første del av desember. 
Pga snøforholdene ble kun den ene avholdt. 
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Som erstatning for denne brukte vi fartssamlingen på Hovden som kretssamling og dette ble 
en god samling til tross for store mengder snø som utfordret arrangøren. 

 Samarbeid med A&R skikrets: 
Totalt 5 løpere fra Skien og Skade har i denne sesongen deltatt på kretsopplegget til Agder 
og Rogaland (Ørjan og Ine Haugland, Andrine Stoa Bjerke og Helge og Simon Halseide). Et 
meget bra tilbud for våre løpere som ønsker å satse på alpint og som ønsker i større grad ett 
helårstilbud.  

Klubbsamarbeid: 
Flere klubber har samarbeidet ved å ha felles trening, renn og samlinger. Dette for å få nok 
løpere og foresatte til å få det gjennomført. Et bedre sportslig opplegg, men også med tanke 
på opplæring og det sosiale. 

Arrangement / Renn: 
Denne sesongen ble alle terminfestede renn gjennomført bortsett fra ett på Gaustablikk 
som blåste bort. 
 

Utdanning / Kurs: 
Ingen gjennomført. 

Økonomi: 
Gjennomføringen av samlinger (krets og region) og nasjonale mesterskap har vært basert på 
egenfinansiering og midler fra krets for å holde kostnader nede.  

Representasjon: 
Leder Telemark og Vestfold skikrets har delt ut KM medaljer. 
 
 
Elling Halseide 
Leder Alpinkomiteen 
20.04.2015 

 

Årsberetning hoppkomiteen 2013-2014 

Organisasjon  

Generelt 
Hoppkomiteen har i 2013/2014 hatt følgende valgte medlemmer: 

 Leder:   Inge Eriksrød (Siljan IL) 

 Nestleder:  Kim R Bjørndalen (Heddal IL) 

 Styremedlem: Terje Nalum (Nanset IF) (Jan Ole Johannessen, Botne SK) 
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Hoppkomiteen har hatt 1 møter i sesongen 2013/2014 i tillegg til at vi treffes i bakken og tar 
saker med en gang der. Vi tar saker per e-mail og telefon, og har derfor hatt et begrenset 
antall møter. Foruten dette arrangere hoppkomiteen vårmøte og høstmøte for alle 
klubbene. Møtene blir holdt på Skagerak Arena. 
Hoppkomiteen har et godt samarbeid med administrasjonssjef Sven Håkon Kulbeck.  
Det har også blitt en endring i komiteen. Terje Nalum har takket for seg og inn har Jan Ole 
Johannessen kommet. 

2013/2014: 
Hoppkomiteen har også denne sesongen satset på rekruttering. Selv med vanskelige 
hoppforhold.  
Denne sesongen har kretsrenn, terminlisteoppsett og Hovedlandsrenn og Solan hatt høy 
prioritet.  

Arrangement 

Generelt 
HK har hatt hovedansvaret for terminlistearbeidet. Søknadsfrist for renn er 1.september. HK 
setter opp terminlisten så ikke renn i kretsen kolliderer med lokale renn eller RC renn. HK 
samarbeider også med Buskerud så ikke våre renn kolliderer med hverandres renn. Her 
hadde vi dessverre en uheldig episode med Kongsberg og Rimirennet, da de flyttet rennet 
sitt i etterkant så det kolliderte med Breimyrrennennet.  HK/KK i samarbeid med Heddal IL 
arrangerte RC finale i Tveitan mars 2014. KM i normal og liten bakke har blitt arrangert i 
Botne. Det ble også avholdt KM i K90 i Tveitanbakken sesongen. 
Telemark og Vestfold Skidommerlaug har ansvaret for dommer og TD oppsett i kretsen og 
det har fungert utmerket.  
 

2013/2014: 
Denne sesongen var det terminfestet total 16 renn. Av disse ble 6 renn avlyst på grunn av 
snømangel. I de 10 rennene som gikk i kretsen deltok totalt 146 hoppere i alderen 5 år til ca 
70 år (inkl Hukaspretten for lag). Av disse var 17 jenter. Noe som viser at hoppsporten i 
kretsen fortsetter å vokse. HK har fortsatt med innsatspremie til alle hopperne som var med 
i 5 (4) renn eller flere i kretsen. Totalt fikk 23 hoppere innsatspremie.  

Informasjon og kommunikasjon 

Generelt 
HK har brukt kretsens hjemmeside og en nettside som heter ”hoppski.no” for å formidle 
informasjon, samt sendt mail direkte til lederne i klubbenes HK. Kretsens administrasjon har 
også sendt informasjon ut til klubbene.  HK har også opprettet en facebook side som all 
informasjon blir lagt ut. 
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Rekruttering og breddeidrett 

Generelt 
Rekruttering og breddeidrett gjennomføres primært av lagene. Det blir arrangert Telenor 
karusellen i flere klubber. HK Bidrar med samlinger og støtte til Hovedrenn som HLR og 
Solan Gundersens vinterleker. HK har også brukt media for å vise frem idretten. Vi har en del 
hoppere som er med i team som FTV og Botne hoppteam. Mange utøvere er også med på 
RC for 13 til 16 åringer. 

Samlinger 2013/2014 
På høsten arrangerte HK samling i Hof hallen med klatrevegg og mye god trening. Vi hadde 
besøk av Anette Sagen fra damelandslaget og Jan Kristian Bjørn fra kombinert sentralt. 
Dette var veldig poppulært og vi samlet ca 65 hoppere i alle aldere. TVSK/HK og BSK/HK 
arrangerer samling i Gjerpenkollen første helg i juni. Her stiller juniorgruppen til Flying Team 
Vikersund opp som trenere. Norges Skiforbund arrangerer også i år storsamling i Midtstulia. 
Klubbene arrangerte også egne samlinger.  
 
 

Nasjonale renn og toppidrett 

Generelt 
Vi har dessverre ikke mange juniorer eller seniorer som hopper nasjonalt eller 
internasjonalt. Men de som er satser og har vært med i JR NM og SR NM. Disse har et tilbud 
gjennom Team i andre kretser og skoler. 
 
 

Resultater nasjonale renn sesongen 2013/2014 
Denne sesongen er det Kristian Lian, Ivrig IL,Marthe Pauline Skinnes, Ivrig IL og Håkon 
Leirvaag, Botne SK som har deltatt i norgescup og NM. 
 
Kristian Lian, Ivrig IL klarte dessverre ikke å kvalifisere seg til NM SR. 
Kristian Lian, Ivrig IL ble nr. 29 i JR NM. 
Marthe Pauline Skinnes, Ivrig IL ble nr. 2.plass i JR NM normalbakke, nr. 7 i NM og nr. 
Håkon Leirvaag, Botne SK ble nr. 54 i JR NM liten bakke 
 
 
Finale Hopptreff: 
Finale Hopptreff plast 2012: TVSK nr. 9 i laghopp. 
Finale Hopptreff snø 2014: TVSK nr. 6 i laghopp. 
 
Hovedlandsrenn: 
G15: Erik Johannessen, Botne SK, nr. 15. 
G15: Sigurd ilestad, Botne SK, nr. 18. 
G15: Sander Bjørndalen, Heddal IL, nr. 25. 
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G16: Robin Nalum, Nanset IF, nr. 16. 
Laghopp: TVSK nr. 10. 
 
Solan Gundersens vinterleker: 
G13: Isak Solberg, Botne SK nr. 20. 
G13: Ole Kristian Baarset, Nanset IF nr. 23. 
G13: Anton H. Stensby, Nanset IF nr. 33 
J14: Astrid Louise Baarset, Nanset IF nr. 6. 
G14: Benjamin Pettersen, Botne SK nr. 12. 
G14: Tor Håkon Gisholt,Pors IF nr. 13. 
G14: Alexander Larsen, Botne SK nr. 16. 
Laghopp: TVSK nr. 22. 
 
 
 
Rekrutt cupen: 
RC C sammenlagt sommeren 2013 ble Sigurd Ilestad nr. 3 og Sander Bjørndalen nr. 5 
RC Finale plast i Gjerpenkollen: Sigurd Ilestad nr 5 og Sander Bjørndalen nr 6 i RC C. 
RC Finale Tveitan: Sander Bjørndalen, Heddal IL nr 13 i RC B. 
RC B sammenlagt vinter 201314: Erik Johannessen nr 17 og Sander Bjørndalen nr 20. 
RC C sammenlagt vinter 2013/14: Sigurd Ilestad nr 10 og Alexander Larsen nr 27. 
RC D sammenlagt vinteren 2013/14: Isak Solberg nr 8, Benjamin Pettersen nr 17 og Ole 
Kristian Baarset nr 19. 
RC C jenter sammenlagt vinter 2013/14: Astrid Louise Baarset nr 6. 
 

Kretsmestere sesongen 2013/2014 
Tabellen under angir hvem som ble individuelle kretsmestere i sesongen 2013/2014: 
 

Klasse 

KM liten 
bakke, 
Breimyr, 
Botne 

KM Normal  
Breimyr, 
Botne  

KM stor bakke 
Tveitan 

G13 
Isak 
Solberg, 
 Botne SK 

  

G14 
Alexander 
Larsen, 
Botne SK 

  

J14 
Atrid Louise 
Baarset, 
Nanset IF 

  

G15  
Eirik 
Johannessen, 
Botne SK 

Erik Johannessen, 
Botne SK 
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Klasse 

KM liten 
bakke, 
Breimyr, 
Botne 

KM Normal  
Breimyr, 
Botne  

KM stor bakke 
Tveitan 

G16  
Robin Nalum, 
Nanset IF 

 

J JR  
Marthe 
Skinnes, Ivrig 
IL 

Marthe Skinnes, 
Ivrig IL 

JR   
Anders Knapstad, 
 Ivrig IL 

SR   
Håkon Norseng, Ivrig 
IL 

Veteran 
Geir 
Nordengen 
Pors IF 

Arvid Lian,  
Ivrig IL 

Ole Henning Holt, 
Sannidal IL 

 

Årsberetning hoppkomiteen 2014-2015 

Organisasjon  

Generelt 
Hoppkomiteen har i 2014/2015 hatt følgende valgte medlemmer: 

 Leder:   Inge Eriksrød (Siljan IL) 

 Nestleder:  Kim R Bjørndalen (Heddal IL) 

 Styremedlem: Jan Ole Johannessen (Botne SK) 

 
Hoppkomiteen har hatt 1 møter i sesongen 2014/2015 i tillegg til at vi treffes i bakken og tar 
saker med en gang der. Vi tar saker per e-mail og telefon, og har derfor hatt et begrenset 
antall møter. Foruten dette arrangere hoppkomiteen vårmøte og høstmøte for alle 
klubbene. Møtene blir holdt på Skagerak Arena. 
Hoppkomiteen har et godt samarbeid med administrasjonssjef Sven Håkon Kulbeck.  

2014/2015: 
Hoppkomiteen har også denne sesongen satset på rekruttering. Selv med lite snø og avlyste 
renn.  
Denne sesongen har en ny hopplinje ved TIT og Team vært hovedprioritet, samt at 
kretsrenn, Hovedlandsrenn og Solan Gundersens vinterleker har hatt høy prioritet.  Det har 
blitt opprettet ett nytt dommeroppsetningsutvalg med Helge kjærmann som leder. 
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Arrangement 

Generelt 
HK har hatt hovedansvaret for terminlistearbeidet. Søknadsfrist for renn er 1.september. HK 
setter opp terminlisten så ikke renn i kretsen kolliderer med lokale renn. HK samarbeider 
også med Buskerud så ikke våre renn kolliderer med hverandres renn.  KM i normal og liten 
bakke har blitt arrangert i Botne og KM i K90 i Tveitanbakken. 
Telemark og Vestfold Skidommerlaug har ansvaret for dommer og TD oppsett i kretsen og 
det har fungert utmerket.  Botne SK har arrangert hovedlandsrennet og Heddal IL har 
arrangert NM nomalbakke og lag. 
 

2014/2015: 
Denne sesongen var det terminfestet total 19 renn inkludert NM normalbakke på Notodden. 
Av disse ble 5 renn avlyst på grunn av snømangel og i noen renn ble det kun hoppet i de 2 
minste bakkene. I de 13 rennene som gikk i kretsen deltok totalt 110 hoppere i alderen 5 år 
til ca 70 år. Av disse var 13 jenter. Noe som dessverre er en liten nedgang av utøvere i 
kretsen. Her må snøforholdene ta mye av skylden. HK har fortsatt med innsatspremie til alle 
hopperne som var med i 5 renn eller flere i kretsen. Totalt fikk 27 hoppere innsatspremie.  

Informasjon og kommunikasjon 

Generelt 
HK har brukt kretsens hjemmeside, ”hoppski.no” og facebook for å formidle informasjon, 
samt sendt mail direkte til lederne i klubbenes HK. Kretsens administrasjon har også sendt 
informasjon ut til klubbene.   

Rekruttering og breddeidrett 

Generelt 
Rekruttering og breddeidrett gjennomføres primært av lagene. Det blir arrangert Telenor 
karusell i flere klubber. HK Bidrar med samlinger og støtte til NM, Hovedrenn som HLR og 
Solan Gundersens vinterleker. HK har også brukt media for å vise frem idretten. Vi har en del 
hoppere som er med i team som FTV, Lillehammerhopp og Botne hoppteam.  

Samlinger 2014/2015 
På høsten arrangerte HK samling i Hof hallen med klatrevegg og mye god trening. Vi hadde 
besøk av Anette Sagen fra damelandslaget. Dette var veldig poppulært og vi samlet ca 65 
hoppere i alle aldere. TVSK/HK og BSK/HK arrangerer samling i Gjerpenkollen første helg i 
juni. Her stiller juniorgruppen til Flying Team Vikersund opp som trenere. Norges Skiforbund 
arrangerte også i år storsamling i Midtstulia. Klubbene arrangerte også egne samlinger.  
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Nasjonale renn og toppidrett 

Generelt 
Denne sesongen har vi hatt med 3 juniorer og 1 senior i Norgescupen.  De som er, satser og 
har vært med i JR NM og SR NM. Disse har et tilbud gjennom Team i andre kretser og skoler. 
 
 

Resultater nasjonale renn sesongen 2014/2015 
Denne sesongen er det Kristian Lian, Ivrig IL, Håkon Leirvaag, Botne SK, Joachim Eriksrød, 
Siljan IL, Anders Knapstad, Ivrig IL som har deltatt i norgescup og NM. Vi stilte lag i SR NM 
lag. 
 
Kristian Lian, Ivrig IL ble nr. 45 i SR NM liten bakke 
Kristian Lian, Ivrig IL ble nr. 37 i SR NM stor bakke 
Håkon Leirvaag, Botne SK ble nr. 55i JR NM stor bakke 
Håkon Leirvaag, Botne SK ble nr. 52 i JR NM liten bakke 
Anders Knapstad, Ivrig IL ble nr. 56 i JR NM stor bakke 
Anders Knapstad, Ivrig IL ble nr. 63 i JR NM liten bakke 
Joachim Eriksrød, Siljan IL ble nr. 57 i JR NM liten bakke 
Astrid Louise Baarset Botne SK ble nr. 15 i NM damer liten bakke 
JR NM lag nr. 19 og SR NM lag nr. 9. (Med 2 rekrutter på laget. Sander Bjørndalen, Heddal IL 
og Erik Johannessen, Botne SK) 
 
 
Hovedlandsrenn: 
G15: Benjamin Pettersen, Botne SK, nr. 27. 
G15: Alexander Larsen, Botne SK, nr. 29. 
G15: Tor Håkon Gisholt, Pors IF, nr. 36.  
J15: Astrid Louise Baarset, Botne SK, nr. 5. 
G16: Erik Johannessen, Botne SK, nr. 5. 
G16: Sigurd Ilestad, Botne SK, nr. 18. 
G16: Sander Bjørndalen, Heddal IL, nr. 21. 
Laghopp: Avlyst 
 
Solan Gundersens vinterleker: 
G14: Isak Solberg, Botne SK nr. 16. 
G14: Ole Kristian Baarset, Botne SK nr. 35. 
G13: Daniel Dyhre Aksvik, Heddal IL nr. 33. 
J14: Kristiane Rønjom, Skotfoss IF nr. 3. 
J12: Heidi Dyhre Tråserud, Heddal IL nr. 3. 
G12: Ola Hannevold Johannessen, Botne SK nr. 11. 
G12: Sondre Rosland Leiulfsrud, Heddal IL nr. 24. 
G12: Håkon Aasen, Botne SK nr. 31. 
Laghopp: Mix jenter nr. 4, Lag 1 nr. 18. Mix 2 nr. 30 
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Kretsmestere sesongen 2014/2015 
Tabellen under angir hvem som ble individuelle kretsmestere i sesongen 2014/2015: 
 

Klasse 

KM liten 
bakke, 
Breimyr, 
Botne 

KM Normal  
Breimyr, 
Botne  

KM stor bakke 
Tveitan 

G14 
Isak 
Solberg, 
 Botne SK 

  

G15  
Benjamin 
Pettersen, 
Botne SK 

 

J15  
Atrid Louise 
Baarset,  
Botne SK 

 

G16  
Eirik 
Johannessen, 
Botne SK 

Erik Johannessen, 
Botne SK 

JR  
Joachim 
Eriksrød,  
Siljan IL 

Jarle Eikehaug, Ørn IF 

SR   
Håkon Norseng, Ivrig 
IL 

Veteran 
Geir 
Nordengen 
Pors IF 

Nikolai 
Johansen, 
Pors IF 

Geir Rune Lislegaard, 
Skoppum IL 
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Årsrapport kombinert sesongen 2013-2014 

Komiteen: 
 Leder - Knut Erling Eikehaug 

 Nestleder - Karel Krog 
 

Gull og Bronse i OL SOTSJI - Magnus Krog Høydalsmo IL 
Vi får vel si vi har hat en bra sesong med de få løperne vi har med i world cup, 
Norges cup Nordisk junior landskamp og OL 
 
 
Magnus Krog Høydalsmo IL har i år hat en kjempe sesong med tre pall plasser i world cup og 
ble nr 10 sammen lagt. NM ble det en 4 og 5 plass og 6 lag for Telemark og Vestfold skikrets.  
Det store målet var OL i Sotsji hvor det ble Bronse og gull på staffet en vi gratulerer. 
Jarle Eikehaug IF Ørn har hat en sesong som han ikke er helt fornød med men noe bra 
plasseringer har det blitt. Han har deltatt i Norges cup b hvor han ble nr 5 sammen lagt. Han 
fikk være med på Nordisk junior landskamp i Rovaniemi hvor det ble en 7 plass og en 4 plass 
på sprint staffet for Norge2. Han var også med på senior NM i Molde hvor det ble en 28 
plass og en 6 plass på staffet for Telemark og Vestfold skikrets 
Håkon Norseng Ivrig IL er til bake etter et år i militæret som er gledelig. Han har deltatt i 
Norges cup b hvor han ble nr 6 sammen lagt. 
Anders Krog Høydalsmo IL Har slitt med syk dom over et år og har bestemt seg for og lege 
opp noe som er synd for før han ble syk var han virkelig god. Han var med på NM i molde 
hvor det ble en 27 plass og en 6 plass lag. Vi ønsker han lykke til videre. 
Høydalsmo IL arrangerte COC renn i kombinert Det ble et kjempe renn i gjeng 
Botne skiklubb måte dessverre avlyse rennet sitt. 
 Jan Christian Bjørn var og bidro under samlingen i Hof hallen sammen med hopp. 
 
LEDER KK 
Knut E Eikehaug. 
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Årsrapport kombinert sesongen 2014-2015 

Komiteen: 
 Medlem - Knut Erling Eikehaug 

 Nestleder - Karel Krog 

 Medlem Unni Aaltvedt Pettersen 
 
Sesongen 2014-2015 har vært en liten ned tur resultatmessig. Men vi har en pall plass i 
world cup NM senior og Norges b. 
 
Magnus Krog Høydalsmo IL har i år hat en sesong med en pall plass i World cup og ble nr 20 
sammen lagt. NM ble det en 9 og 2 plass (falt 25m fra mål hadde kongepokalen i lomma) og 
4plass lag Telemark og Vestfold skikrets. Han ble tatt ut til vm Falun men fikk ikke gå noen 
renn.  
 
Jarle Eikehaug IF Ørn har hat en sesong som begynte veldig bra med pall plass på 
Lillehammer blir syk i januar som preger resten av sesongen. Han har deltatt i Norges cup b 
hvor han ble nr 6 sammen lagt. NM ble det en 24 og 4 plass lag Telemark og Vestfold.  jr NM 
nr 12 normal 13 sprint.  
 
Håkon Norseng Ivrig IL har deltatt i Norges cup b hvor han ble nr 10 sammen lagt. 
NM ble det en 27 og 19 og 4 plass lag Telemark og Vestfold skikrets 
 
Det er gledelig og se at det var fire fra kretsen som deltok på kombinertrenn i botne og at en 
av dem var jente. 
Renn 
Høydalsmo il coc 
Botne kretsrenn 
Botne/Stokke hovedlands renn. 
 
Leder 
Knut Erling Eikehaug 
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Årsberetning langrennskomiteen 2013-2014 

Organisasjon  

Generelt 
Langrennskomiteen har i 2013/2014 hatt følgende valgte medlemmer: 

 Leder:   Tore Ulleland (IF Ørn) 

 Nestleder:  Erik Christoffersen (IL Runar) 

Langrennskomiteen har hatt utstrakt kontakt per e-mail og har dermed hatt et begrenset 
antall møter. Foruten å treffes på renn og samlinger gjennom sesongen har primærkontakt 
vært elektronisk. Det har vært avholdt 5 møter i 2013/2014 sesongen. Foruten dette har 
langrennskomiteen arrangert vårmøte og høstmøte for alle klubbene. Møtene har vært 
avholdt i Skien. 
Langrennskomiteen har gjennom hele perioden hatt et godt og utstrakt samarbeid med 
administrasjonssjef.  

2013/2014: 
Langrennskomiteen har denne sesongen hatt følgende medlemmer i tillegg til de valgte: 

 Medlem:  Per Kristian Hegg (Botne SK) 

 Medlem: Osmund Jensen (IL Runar) 

 Medlem:  Tord Bakke Arvesen (IL Hauken) 

 Medlem: Elin Fredheim Gravningen (Stokke IL) 

 Medlem: Ole Christian Golid (Heddal IL) 

Langrennskomiteen har lagt ned innsats på flere områder det siste året. Av de viktigste kan 
vi nevne opplegg i forbindelse med nasjonale renn, opprettelse av team (Team Nordre 
Vestfold og Team Veidekke Oslofjord), terminlistearbeid og gjennomføring av KM og renn, 
samt anlegg. 

Arrangement 

Generelt 
LK har hatt hovedansvaret for terminlistearbeidet for langrenn og turrenn. Søknadsfrist for 
langrenn/turrenn har vært i slutten av juni og langrennskomiteen har hatt sitt første 
terminlistemøte rett i etterkant av dette. Første utkast til terminliste har blitt sendt ut til 
klubbene allerede før ferien (juni) og komplett terminliste har vært på plass allerede tidlig i 
september. Bruken av Sportsadmin ser nå ut til å fungere greit hos klubbene. 
 
Det har blitt gjennomført en rydding i TD listene og oppsett av TD’er har fungert bedre 
denne sesongen. Fortsatt er det noen arrangørklubber som ikke har TD og disse bør sende 
aktuelle kandidater på kurs til høsten. 

2013/2014: 
Denne sesongen var det terminfestet total 27 langrenn. Vinteren 2013/2014 ga mange 
utfordringer for rennarrangørene i de lavtliggende områdene i kretsen. Dette medførte 
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både flytting og avlysning av renn. Det første Nordea TV-Cup rennet ble flyttet fra Svarstad 
til Rauland og Stokke IL overtok Nordea TV-Cup renn fra Larvik og arrangerte dobbelt renn i 
Rauland. Av de 27 renna ble 3 avlyst, 4 utsatt og 8 flyttet til annet sted. Totalt var det 5578 
påmeldte deltagere, 1858 jenter/kvinner og 3720 gutter/menn. Dette er, på tross av 
utfordrende vinter, en svak økning i antall deltagere fra i fjor. 
 
Kretsmesterskapene for sesongen 2013/2014 ble avviklet som følger: 

Dato Renn Arrangør Sted 
8-12 år 13-16 år Jr og Sr 

J G J G K M 

14.1 KM (F) IL Ivrig 
Bibo 
Idrettspark 

68 168 47 123 14 47 

15.1 
KM Lang, MS 
(K) 

IL Runar Storås 93 156 55 130 15 61 

7.2 KM Sprint (K) IL Hei Heistad 46 85 35 80 4 22 

8.2 
KM Stafett 
(KKF) 

Høydalsmo 
IL 

Høydalsmo 40 44 27 54 12 36 

 
Det har vært terminfestet 13 turrenn denne sesongen. Også her har det vært flyttinger og 
avlysninger. Deltagerantallet i turrenn er noe usikkert, da det er både tur, trim og 
familieklasser i mange renn. Det har vært ca. 3000 deltagere i de 11 renna som har blitt 
avvilklet. 

Informasjon og kommunikasjon 

Generelt 
LK bruker primært kretsens hjemmeside for å formidle informasjon. Innføring av ny 
skiforbundets nye sider fra november har forenklet og forbedret kommunikasjonen til 
klubbene betydelig. I tillegg sendes innbydelser og annen informasjon ut per mail. I 
forbindelse med nasjonale renn har lagledere hatt kommunikasjon direkte med løpere og 
ledere og dette fungerer greit. Sosiale medier ble også brukt i forbindelse med 
Hovedlandsrennet 2014 men vi har ikke brukt dette for andre konkurranser. 

Rekruttering og breddeidrett 

Generelt 
Rekruttering og breddeidrett gjennomføres primært av lagene. Klubbene er flinke til å lage 
et variert renntilbud, men det er fortsatt mange lokale arrangementer som ikke kommer inn 
på terminlistene. Det er viktig at renn som favner mer enn ett lag kommer inn på 
terminlista. 
 
De fleste arrangører har nå FH klasser i sine renn. Dette ser ut til å være innarbeidet, men vi 
må fortsatt jobbe videre med å integrere disse deltakerne i rennet og hvordan FH klassene 
best mulig plasseres i startrekkefølgen. 
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Samlinger 2013/2014 
Samlingsopplegget for sommeren og høsten 2013 har blitt noe endret fra tidligere år, i og 
med at kretsen også bidro til samlingen på Sognefjellet i juni som ble arrangert i regi av 
Grenland Ski. 
 
Oversikt over samlingsdøgn sommeren og høsten 2013 finnes i tabellen under: 

Dato Arrangør Sted 
11-12 

år 
13-16 

år 
Junior Totalt 

22.6 Grenland Ski Sognefjellet - 8 16 24 

23.6 Grenland Ski Sognefjellet - 8 16 24 

24.6 Grenland Ski Sognefjellet - 8 14 22 

25.6 Grenland Ski Sognefjellet - 8 14 22 

17.8 Stathelle Ski Langesund -    

18.8 Stathelle Ski Langesund -    

19.10 Oseberg Skilag Tønsberg  - -  

20.10 Oseberg Skilag Tønsberg  - -  

29.11 Svarstad IL Borgen - 32 1 51 

30.11 Svarstad IL Borgen - 32 1 51 

1.12 Svarstad IL Borgen - 32 1 51 

Totalt     

Nasjonale renn og toppidrett 

Generelt 
Det har de siste årene vært et økende antall juniorer og seniorer som satser hardt på 
langrenn. Dette har gitt mange gode resultater i nasjonale renn og vi har etter hvert også 
fått flere som hevder seg i seniorklassen. 
 
Som et svar på seniorsatsing i skikretsen har skikretsen blitt en del at Team Veidekke 
Oslofjord som er et av fire regionale lag i regi av skiforbundet og skikretsene. Teamet starter 
opp fra neste sesong og vi fra vår krets er xx og yy tatt ut til teamet. 
 
Som de foregående sesongene har brødrene Anders og Jørgen Aukland vært toneangivende 
i internasjonale turrenn. Selv om de nå har fått hard konkurranse fra flere turrenn-team er 
brødrene fortsatt med i tetgruppa når renna avgjøres. 

Resultater nasjonale renn sesongen 2013/2014 
Det er kun Ånund Lid Byggland (Høydalsmo IL) som har deltatt i WorldCup denne sesongen. 
Han ble tatt ut på nasjonal kvote til sprinten i Drammen. Han greide ikke å kvalifisere seg til 
finalen (ble nummer 35) og det ble dermed ingen poeng. I Skandinavisk cup var sterkeste 
plassering Ånund Lid Bygglands 4. plass i sprinten i Otepää. For øvrig har Simen Lanes og 
Eirik Mysen (begge Oseberg Skilag) tatt poeng i Skandinavisk cup. Det var alt i alt 6 
forskjellige løpere som tok poeng i norgescup senior i løpet av sesongen. Det bør også 
nevnes at Høydalsmo ILs stafettlag tok en 12 plass under NM på Lillehammer. 
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Blant juniorene er det Torgeir Lid Bygglands NM gull i sprint som rager høyest. Han gjentok 
bragden fra fjorårets NM Sprint og sikret seieren på suverent vis. Ellers har det ikke blitt 
noen NM medaljer på våre løpere, men både Inger Bonden og Eivind Romberg Kvaale var 
svært nær med sine 4. plasser. Også Aksel Rosenvinge (Oseberg Skilag) og Marianne 
Hermansen (IL Rein) har flere plasseringer blant de 10 beste i norgescupen, hvor Aksels 
andreplass i avslutningsrennet er beste plassering. I alt har 21 forskjellige løpere tatt poeng i 
norgescupen denne sesongen. Det lover derfor godt for de kommende sesongene. 
 
Blant turrennløperne framsto Anders Aukland (Oseberg Skilag) som den sterkeste løperen 
gjennom sesongen med sin 5.plass i Swix Ski Classics. Han fikk en 3. plass i det avsluttende 
Årefjällsloppet. Jørgen Aukland (Oseberg Skilag) ble nummer 3 i Marcialonga. 

Kretsmestere sesongen 2013/2014 
Tabellen under angir hvem som ble individuelle kretsmestere i sesongen 2013/2014: 

Klasse 
KM Sprint (F) 
IL Hei, Heistad 

KM Normal (F) 
IL Ivrig, Bibomyra 

KM Lang (Fellesstart) (K) 
IL Runar, Storås 

J13 
Tiril Kristine Knotten, 
IL Ivrig 

Tiril Kristine Knotten, 
IL Ivrig 

Tiril Kristine Knotten, 
IL Ivrig 

G13 
Ole Conrad Burud, 
Sande SK 

Ole Conrad Burud, 
Sande SK 

Ole Conrad Burud, 
Sande SK 

J14 
Solveig Rief Armo, 
Skoppum IL 

Andrine Harriet 
Fremstad 
Nanset IF 

Solveig Rief Armo, 
Skoppum IL 

G14 
Fredrik Johnsrud, 
Stokke IL 

Fredrik Johnsrud, 
Stokke IL 

Fredrik Johnsrud, 
Stokke IL 

J15 
Hanna Kristine Larsen, 
Heddal IL 

Elena Bekken 
Stokke IL 

Elena Bekken 
Stokke IL 

G15 
Brage Bø, 
Larvik Ski 

Matias Bjørnflaten 
Øvrum, 
IL Runar 

Brage Bø, 
Larvik Ski 

J16 
Synne Findal Skar, 
Sannidal IL 

Henriette Olsen Kaale, 
IL Ivrig 

Henriette Olsen Kaale, 
IL Ivrig 

G16 
Iver Johan Knotten, 
IL Ivrig 

Vebjørn Hegdal 
Larvik Ski 

Vebjørn Hegdal 
Larvik Ski 

K17 - 
Marianne Hermansen, 
IL Rein 

Marianne Hermansen, 
IL Rein 

M17 
Eivind Kjennerud, 
Sande SK 

Eivind Kjennerud, 
Sande SK 

Eirik Abrahamsen, 
Stokke IL 

K18 - 
Tonje Vassend 
IF Ørn 

Mette Liset, 
IL Ivrig 

M18 
Nikolai Myrvang Olsen, 
IL Runar 

Torgeir Lid Byggland 
Høydalsmo IL 

Torgeir Lid Byggland 
Høydalsmo IL 

K19-20 
Kristine Ringsjø Tufte. 
Stathelle og Omegn IL 

Inger Bonden, 
Sande SK 

Inger Bonden, 
Sande SK 
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Klasse 
KM Sprint (F) 
IL Hei, Heistad 

KM Normal (F) 
IL Ivrig, Bibomyra 

KM Lang (Fellesstart) (K) 
IL Runar, Storås 

M19-20 
Sivert Halvdan Bergan, 
Larvik Ski 

Eivind Romberg Kvaale 
Høydalsmo IL 

Aksel Rosenvinge, 
Oseberg Skilag 

M Senior 
Terje Bakke, 
IL Hei 

Tor Einar 
Hårstadhaugen, 
IL Runar 

Mikael Gunnulfsen, 
IF Ørn 

MJ FH 
Stå 

- 
Magnus Rød, 
Stokke IL 

Magnus Rød, 
Stokke IL 

 
Tabellen under angir hvem som ble kretsmestere i stafett sesongen 2013/2014: 

Klasse Klubb Etapper (K, K, F) 

J13-16 Gulset IF Bethina Staulen Fredin, Emilie Hoksrud Myhre, Katrine Talmo 

G13-16 Larvik Ski Brage Bø, Ulrik Hegdal, Vebjørn Hegdal 

K Junior IL Runar Marte Jensen, Kristina Berge Pettersen, Emilie Gleditsch 

M Junior Høydalsmo IL 
Torgeir Lid Byggland, Stian Yndesdal Ofte, Eivind Romberg 
Kvaale 

M Senior Larvik Ski Per Kristian Saastad, Mats Lanner, Emil Gusland Jensen 

Anlegg 

Generelt 
Langrennskomiteen i skiforbundet har i denne tingperioden satt et ekstra fokus på 
anleggsutvikling. Anlegg er viktig for utvikling av langrennssporten og for rekruttering av nye 
løpere. I TVSK gjorde langrennskomiteen denne høsten en status for våre lokale anlegg 
basert på tilbakemelding fra klubbene. Dessverre er det mange klubber som ikke har gitt 
noen tilbakemelding og dermed ikke er på vår liste over langrennsanlegg i kretsen. Denne 
aktiviteten må derfor følges opp til neste sesong. 

Oversikt over langrennsanlegg i TVSK 
Klassifisering av 
anlegget: 

Anlegget sitt navn 
Klubb/eier av 
anlegget 

Kommune: Løype Lysløype 
Snø-
prod 

Kl. 1 - FIS 
godkjente anlegg 

Storås Skistadion Stokke IL 
Stokke 
Kommune 

10 km 4 km Ja 

Kl. 2 - Anlegg for 
nasjonale renn 

Fylkesanlegget i 
Borgen 

Svarstad IL Lardal 
Total 
lengde 
12 km 

ca 10 km Ja 

Kl. 3 - Anlegg for 
kretsrenn 

Bibo idrettspark IL Ivrig Re 40 km 3 km Ja 

Grønkjær AL Heddal IL Notodden 

1 km,  
2 km, 
3 km, 
5 km, 
10 km, 
turløype 

1 km, 
2 km, 
3 km, 
5 km, 

Ja 

Jarseng Skianlegg IF Ørn Skien 20 km 4 km Ja 

Lysløypa på Skoppum 
Skoppum IL/Horten 
kommune 

Horten 
2,5 km 
4,5 km 

2,5 km, 
4,5 km 

Ja 
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Lysløype Heistad IL Hei Porsgrunn 11 km 3,5 km Ja 

Åmdal IL skiarena Åmdal IL Tokke 

1km, 
2km, 
3,3km, 
5km 

3,3km Nei 

Kl. 4 - Øvrige 
lokale anlegg 

Helgen Helgen idrettslag Nome ca. 20 km 2 km Nei 

Hedrum IL Lysløype 
Hedrum IL 
Skigruppe 

Larvik 1,3km 1,3km Nei 

Ljosløypa Morgedal IL Kviteseid 3 km 3 km Nei 

Lysløypa i Marum Store Bergan IL Sandefjord 
 

5,6 km Nei 

Lysløype Bergsåsen Ramnes IF Re 1250m 1250m Nei 

Siljan IL lysløype Siljan IL Siljan 3,2 km 3,2 km Nei 

 

Årsberetning langrennskomiteen 2014-2015 
 

Organisasjon  

Generelt 
Langrennskomiteen har i 2014/2015 hatt følgende valgte medlemmer: 

 Leder:   Tore Ulleland (IF Ørn) 

 Nestleder:  Erik Christoffersen (IL Runar) 

Langrennskomiteen har hatt utstrakt kontakt per e-mail og har dermed hatt et begrenset 
antall møter. Foruten å treffes på renn og samlinger gjennom sesongen har primærkontakt 
vært elektronisk. Det har vært avholdt 4 møter i 2014/2015 sesongen. Foruten dette har 
langrennskomiteen arrangert vårmøte og høstmøte for alle klubbene. Møtene har vært 
avholdt i Skien og på Skolmar. 
Langrennskomiteen har gjennom hele perioden hatt et godt og utstrakt samarbeid med 
administrasjonssjef.  

2014/2015: 
Langrennskomiteen har denne sesongen hatt følgende medlemmer i tillegg til de valgte: 

 Medlem:  Tord Bakke Arvesen (IL Hauken) 

 Medlem: Elin Fredheim Gravningen (Stokke IL) 

 Medlem: Ole Christian Golid (Heddal IL) 

 Medlem: Maria Bruleite Bjåen (Vinje IL) 

Langrennskomiteen har lagt ned innsats på flere områder det siste året. Av de viktigste kan 
vi nevne opplegg i forbindelse med nasjonale renn, opprettelse av team (Team Veidekke 
Oslofjord), terminlistearbeid og gjennomføring av KM og renn, samt anlegg. 
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Arrangement 

Generelt 
LK har hatt hovedansvaret for terminlistearbeidet for langrenn og turrenn. Søknadsfrist for 
langrenn/turrenn har vært i slutten av juni og langrennskomiteen hadde sitt første 
terminlistemøte rett i etterkant av dette. Første utkast til terminliste ble sendt ut til 
klubbene allerede før ferien (juni) og mer eller mindre komplett terminliste var på plass 
allerede tidlig i september. Bruken av Sportsadmin ser nå ut til å fungere greit hos de fleste 
klubbene. Det må likevel nevnes at noen klubber er seint ute med å melde inn renn og disse 
kommer derfor også seint ut på terminlista. Det ble for sommeren 2014 også gjort et 
terminlistearbeid i forhold til rulleskirenn og høsten 2014 ble det første KM i rulleski 
avviklet. 
 
Fortsatt er det noen arrangørklubber som ikke har TD og disse bør sende aktuelle 
kandidater på kurs til høsten. 

2014/2015: 
Denne sesongen var det terminfestet totalt 28 langrenn. Vinteren 2014/2015 ga betydelige 
utfordringer for rennarrangører i de lavtliggende områdene i kretsen. Takket være 
snøproduksjon i anlegget i Storås (Stokke IL) og på Jarseng (IF Ørn) i Skien har likevel de aller 
fleste renna gått som planlagt. Mange arrangører har derfor måttet flytte renn. Av de 27 
renna ble kun 4 avlyst, 1 utsatt og 9 flyttet til enten Storås eller Jarseng. Totalt var det 5468 
påmeldte deltagere, 1897 jenter/kvinner og 3571 gutter/menn. Dette er, på tross av 
utfordrende vinter, kun en liten nedgang i antall deltagere fra i fjor. 
 
Kretsmesterskapene for sesongen 2013/2014 ble avviklet som følger: 

Dato Renn Arrangør Sted 
8-12 år 13-16 år Jr og Sr 

J G J G K M 

4.1 KM Sprint (K) Heddal IL Grønkjær 57 91 55 97 14 59 

24.1 KM (K) Botne SK Botnestua 51 90 60 108 19 59 

25.1 
KM Stafett 
(KFF) 

Stokke IL Storås 70 160 47 106 17 56 

7.2 
KM Lang, MS 
(F) 

IF Ørn Jarseng 58 92 50 96 10 42 

 
Det har vært terminfestet 14 turrenn denne sesongen. Også her har det vært flyttinger og 
avlysninger. Deltagerantallet i turrenn er noe usikkert, da det er både tur, trim og 
familieklasser i mange renn. Det har vært ca. 2500 deltagere i de 8 renna som har blitt 
avvilklet. 

Informasjon og kommunikasjon 

Generelt 
LK bruker primært kretsens hjemmeside for å formidle informasjon. Skiforbundets 
hjemmesider har etter oppgradering blitt flittig brukt og er nå hovedkanal for informasjon. I 
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tillegg sendes innbydelser og annen informasjon ut per mail med jevne mellomrom. I 
forbindelse med nasjonale renn har lagledere hatt kommunikasjon direkte med løpere og 
ledere og dette fungerer greit. Sosiale medier (Facebook) er i noen grad brukt som 
informasjonskanal og er et godt komplement for å nå både løpere og ledere. 

Rekruttering og breddeidrett 

Generelt 
Rekruttering og breddeidrett gjennomføres primært av lagene. Klubbene er flinke til å lage 
et variert renntilbud, men det er fortsatt mange lokale arrangementer som ikke kommer inn 
på terminlistene. Det er viktig at renn som favner mer enn ett lag kommer inn på terminlista 
da dette vil øke renntilbudet. 
 
De fleste arrangører har nå FH klasser i sine renn. Dette ser ut til å være innarbeidet og 
arrangører håndterer FH klasser på en grei måte i de fleste tilfeller. 

Samlinger 2014/2015 
Samlingsopplegget for sommeren og høsten 2014 fulgte i stor grad malen fra sesongen før, 
med unntak av at vi ikke hadde noe samling rett før sesongstart. TVSK tok hovedansvar for 
juniorsamlinga på Sognefjellet som ser ut til å ha blitt populær. 
 
Oversikt over samlingsdøgn sommeren og høsten 2014 finnes i tabellen under: 

Dato Arrangør Sted 
11-12 

år 
13-16 

år 
Junior Totalt 

21.6 TVSK (TGS) Sognefjellet - 3 40 43 

22.6 TVSK (TGS) Sognefjellet - 3 40 43 

23.6 TVSK (TGS) Sognefjellet - 3 40 43 

24.6 TVSK (TGS) Sognefjellet - 3 40 43 

16.8 Stathelle Ski Langesund - 92 17 109 

17.8 Stathelle Ski Langesund - 92 17 109 

19.10 Oseberg Skilag Tønsberg 36 - - 36 

20.10 Oseberg Skilag Tønsberg 36 - - 36 

Totalt 72 196 194 458 

Nasjonale renn og toppidrett 

Generelt 
Det gode arbeidet klubbene har gjort innenfor ungdoms- og juniorklassene de siste åra 
bærer nå virkelig frukter og kretsen kan vise til mange løpere som hevder seg på nasjonalt 
nivå. Dette gjelder spesielt på gutte- herresida. Resultatmessig er vi derfor blant de bedre 
kretsene på juniorsida og vi har nå et titalls seniorer som satser langrenn ved siden av 
studier og jobb. 
 
Skikretsen er en del at Team Veidekke Oslofjord som er et av fire regionale lag i regi av 
skiforbundet og skikretsene. Vi har i år hatt to løpere med på dette laget, Eirik Mysen fra 
Oseberg Skilag og Eivind Romberg Kvaale for Høydalsmo IL. 
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Inger Bonden fra Sande SK og Aksel Rosenvinge fra Oseberg Skilag har dette året vært på 
juniorlandslaget. 
 
Brødrene Anders og Jørgen Aukland holder fortsatt koken i internasjonale turrenn, selv om 
mange løpere nå satser tungt på dette.  

Resultater nasjonale renn sesongen 2014/2015 
Kretsen har ikke hatt deltakere i VM eller WC denne sesongen. I Skandinavisk cup var 
sterkeste plassering Eirik Mysens 13. plass i 30km som gikk på LIllehammer. For øvrig har 3 
andre løpere tatt poeng i Skandinavisk cup. Det var alt i alt 10 forskjellige løpere som tok 
poeng i norgescup senior i løpet av sesongen. Det bør også nevnes at Oseberg Skilags 
stafettlag tok en 21. plass under NM på Røros. 
 
Blant juniorene ble Torgeir Lid Byggland uttatt til VM i Almaty. Han gikk sprinten og ble der 
nummer 22. Ellers er det Vebjørn Hegdal i yngste gutteklasse som har de beste resultatene. 
Han har nærmest gjort rent bord både i NM og NC og vunnet de fleste renna han har stilt 
opp i. Ellers har det blitt NM sølv i sprint til Aksel Rosenvinge (Oseberg Skilag) i M19-20. I alt 
har 19 forskjellige løpere tatt poeng i norgescupen denne sesongen. Det lover derfor godt 
for de kommende sesongene. 
 
Blant turrennløperne framsto Anders Aukland (Oseberg Skilag) som kretsens sterkeste løper 
gjennom sesongen med sin andreplass i Swix Ski Classics. Han vant La Sgambeda og ble 
nummer to i Marcialonga og Vasaloppet. 

Kretsmestere sesongen 2014/2015 
Tabellen under angir hvem som ble individuelle kretsmestere i sesongen 2014/2015: 

Klasse 
KM Rulleski (F) 
IL Ivrig, Bibomyra 

KM Sprint (K) 
Heddal IL, Grønkjær 

KM Normal (K) 
Botne SK, Botnestua 

KM Lang (Fellesstart) 
(F) 
IF Ørn, Jarseng 

J13 
Maja Kjærås Moland, 
Stokke IL 

Ingrid Bergene 
Aabrekk, 
IL Runar 

Maja Kjærås Moland, 
Stokke IL 

Maja Kjærås Moland, 
Stokke IL 

G13 
Oskar Myrvang Olsen, 
IL Runar 

Oskar Myrvang Olsen, 
IL Runar 

Lars Håkonsen,  
Botne SK 

Lukas Jordbru,  
Larvik Ski 

J14 
Ingeborg Sørhøy 
Tufte, 
Larvik Ski 

Ingeborg Sørhøy 
Tufte, 
Larvik Ski 

Katrine Talmo, 
Gulset IF 

Ingeborg Sørhøy 
Tufte, 
Larvik Ski 

G14 
Ole Conrad Burud, 
Sande SK 

Ole Conrad Burud, 
Sande SK 

Ole Conrad Burud, 
Sande SK 

Ole Conrad Burud, 
Sande SK 

J15 
Karoline Hast Riise, 
Skoppum IL 

Melanie Kristiansen, 
Stathelle og Omegn 

Andrine Harriet 
Fremstad 
Nanset IF 

Andrine Harriet 
Fremstad 
Nanset IF 

G15 
Fredrik Johnsrud, 
Stokke IL 

Fredrik Johnsrud, 
Stokke IL 

Fredrik Johnsrud, 
Stokke IL 

Fredrik Johnsrud, 
Stokke IL 

J16 
Elena Bekken 
Stokke IL 

Elena Bekken 
Stokke IL 

Hanna Kristine Larsen, 
Heddal IL 

Stine Nicolaysen,  
IL Runar 
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Klasse 
KM Rulleski (F) 
IL Ivrig, Bibomyra 

KM Sprint (K) 
Heddal IL, Grønkjær 

KM Normal (K) 
Botne SK, Botnestua 

KM Lang (Fellesstart) 
(F) 
IF Ørn, Jarseng 

G16 
Hans Bernhard Burud 
dy, Sande SK 

Brage Bø, 
Larvik Ski 

Matias Bjørnflaten 
Øvrum, 
IL Runar 

Brage Bø, 
Larvik Ski 

K17 
Eline Vataker Seberg, 
IL Runar 

Kristina Pettersen,  
IL Runar 

Vilde Flatland,  
Heddal IL 

Kristina Pettersen,  
IL Runar 

M17 
Kristoffer Liset,  
IL Ivrig 

Eirik Bergene 
Aabrekk, 
IL Runar 

Vebjørn Hegdal 
Larvik Ski 

Kristoffer Liset,  
IL Ivrig 

K18 - 
Marianne 
Hermansen, 
IL Rein 

Marianne Hermansen, 
IL Rein 

Marianne 
Hermansen, 
IL Rein 

M18 
Sivert Knotten, 
Svarstad IL 

Sivert Knotten, 
Svarstad IL 

Sivert Knotten, 
Svarstad IL 

Eirik Abrahamsen,  
Stokke IL 

K19-20 
Rikke Bjørbæk, 
Melum IL 

Rikke Bjørbæk, 
Melum IL 

Marte Skaug 
Stokke IL 

- 

M19-20 
Lars Johannessen, 
IF Ørn 

Trym Gjerstad 
Smedsrud,  
Larvik Ski 

Stian Christoffersen,  
IL Runar 

Sivert Halvdan 
Bergan, 
Larvik Ski 

K Senior - - 
Brita Cecilie Mustad,  
IL Hauken 

- 

M Senior 
Kristian Ankersen, 
Oseberg Skilag 

Kristoffer Nielsen,  
IF Ørn 

Magnus Lia, 
Hof IL 

Per Gunnar Mustad, 
IL Hauken 

MJ FH 
Stå 

 
Magnus Rød, 
Stokke IL 

Magnus Rød, 
Stokke IL 

Magnus Rød, 
Stokke IL 

 
Tabellen under angir hvem som ble kretsmestere i stafett sesongen 2014/2015: 

Klasse Klubb Etapper (K, K, F) 

J13-16 Larvik Ski Ingeborg Sørhøy Tufte, Ebba Andresen, Astrid Bø 

G13-16 Stokke IL Didrik Riis Moen, Mons Kjærås Moland, Fredrik Johnsrud 

K Junior IL Ivrig Mette Liset, Karoline Elise Kalager, Henriette Olsen Kaale 

M Junior Larvik Ski Trym Gjerstad Smedsrud, Sivert Halvdan bergan, Vebjørn Hegdal 

K Senior Stokke IL Kristine Otilie Gran, Emilie Stålerød Larsen, Marte Skaug 

M Senior Hof IL Mathias Almenningen, Kristian Dahl, Magnus Lia 

Anlegg 

Generelt 
Langrennskomiteen i skiforbundet har i denne tingperioden satt et ekstra fokus på 
anleggsutvikling. Anlegg er viktig for utvikling av langrennssporten og for rekruttering av nye 
løpere. Basert på tilbakemelding fra en del klubber er skikretsens anleggsplan oppgradert. 
Oversikt over anlegg brukes nå i forbindelse med valg av arrangører til KM og Nordea TV 
Cup renn. 

Oversikt over langrennsanlegg i TVSK 
Kl. Anlegget sitt navn Klubb Lengde Lysløype Snøprod Stadion 
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Kl. 1 Storås Skistadion Stokke IL 10 km 4 km Ja Ja 

Kl. 1 Høydalsmo Skianlegg Høydalsmo IL 10 km 5 km Nei Ja 

Kl. 2 Fylkesanlegget i Borgen Svarstad IL 12 km 10 km Ja Ja 

Kl. 2 Gautefall Biathlon  4,5 km 4,5 km Ja Ja 

Kl. 3 Bibo idrettspark IL Ivrig 40 km? 3 km Ja Ja 

Kl. 3 Grønkjær AL Heddal IL 5 km 5 km Ja Ja 

Kl. 3 Jarseng Skianlegg IF Ørn 4 km 4 km Ja Ja 

Kl. 3 Åmdal IL skiarena Åmdal IL 5km 3,3km Nei Ja 

Kl. 3 Botnemarka Botne SK ? km ? km Ja Ja 

Kl. 3 Runar Ski IL Runar ? km ? km Ja Ja 

Kl. 3 Drangedal lysløype Drangedal IL ? km ? km Nei Ja 

Kl. 3 Lysløypa Larvik Ski Larvik Ski 3,3 km 3,3 km Ja Ja 

Kl. 3 Lysløypa på Skoppum Skoppum IL 4,5 km 4,5 km Ja Ja 

Kl. 3 Lysløype Heistad IL Hei 11 km? 3,5 km Ja Ja 

Kl. 3 Lysløype Andebu Andebu IL ? km ? km Nei ? 

Kl. 4 Helgen Helgen idrettslag 20 km 2 km Nei Nei 

Kl. 4 Hedrum IL Lysløype Hedrum IL Skigruppe 1,3km 1,3km Nei Nei 

Kl. 4 Ljosløupa Morgedal IL 3 km 3 km Nei Nei 

Kl. 4 Lysløypa i Marum Store Bergan IL 5,6km 5,6 km Nei Nei 

Kl. 4 Lysløype Bergsåsen Ramnes IF 1,3m 1,3m Nei Ja 

Kl. 4 Siljan IL lysløype Siljan IL 3,2 km 3,2 km Nei Ja 

Kl. 4 Ca. 50 lysløyper i Telemark og Vestfold i tillegg til dette  
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Årsberetning Telemark komiteen sesongen 2013-
2014. 
 

TK-styret 
Leder: John Haagen gjems, Skien Alpinklubb 
Nestleder:  Magnhild Ek Brynilsen, Morgedal IL. Telemark 
 

Bredde og rekruttering 
Skarphedin IL, Morgedal IL, Dyre Vaa IL og Fjellguten ILSkilag har hatt samarbeid om 
rekruttering. En felles søknad for 2013-14 sesongen til bredde- og arrangementsprosjektet 
Telemarknedslaget i regi av NSF-Telemark, gav 40 000 kr til felles prosjekt med samlinger og 
renn.   
 
Morgedal IL har mottatt 15 000 kr til sitt prosjekt «Ski i skolen». 
 

Aktivitet og arrangement 
Det har vært en vellykket sesong med både treninger, samlinger og konkurranser. Det 
rapporteres om stor interesse rundt Telemark som aktivitet fra de fire etablerte miljøene 
Morgedal IL, Skarpedin IL, Fjellguten IL og Dyre Vaa IL. Utfordringen er å få frikjøringsmiljøet 
til å prøve seg i bakken. 
Det er ikke noe telemarkmiljø i Vestfold i dag, selv om ønsket om dette er stort. 
Rekrutteringsinnsatsen fortsette og de etablerte miljøene spiller en viktig rolle som forbilder 
for nye. 
Treninger 

Det har vært telemarkaktivitet i Morgedal IL og Skarpedin IL. Skarphedin IL har etter jul trent 
hver mandag og Morgedal IL hadde og fellestreninger med langrennsgruppa og i 
Hotellbakken.  
Fjellguten har samarbeid om portkjøring med Rjukan alpint. 
 
Regionsatsingen har mye aktivitet: 
«Samarbeidet har fungert bra, og det er ynskje om å fortsette med regionsatsinga. 
Utfordringa er å få fleire med. Skarphedin og Morgedal er dei klubbane som har flest 
løparar, medan Dyre Vaa og Fjellguten har få yngre løparar og ingen organisera trening. Det 
er ingen andre aktive klubbar i TVSK, og ein har prøvd å rekruttere både fleire løparar og 
klubbar inn i satsinga. Infoskriv, tilbod om trenarkurs, invitasjon til renn er sendt ut til alle 
klubbar.  
Ein vil fortsette med å få kontakt med ressurspersonar, og stimulere til og byrje med 
treningar.» 

- Tarjei Gjelstad, Kontaktperson regionsatsing telemark TVSK 
Samlinger 
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Treningssamling på Gaustablikk 15. -17. november med over 60 deltakere. Se program på 
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1359472&CatId=
25463 
 
Breiddesamling NSF 29.november – 01.desember med totalt 10 stk. 
 
Begge samlinger var vellykket med lovord fra deltakere og Forbundet. 
 
Det har vært stor aktivitet også i gruppa fra 12 år og oppover: 

 8 kveldar med styrke og koordinasjon Gullbring Bø, ca. 10-15 stk. 

 1 rulleskihelg, 12 stk. 

 Jolesamling, frikøyring på Rauland , 10 stk 

 6 stk. felles trening på Rauland, 5-10 stk. 

 Frikøyring Haukeli, 7 stk. 
 
Konkurranser 

TVSK har vært aktive arrangører sesongen 2013/14. Klubbene i kretsen har arrangert 
parallell, telecross, klassisk sprint, klassisk og fjelltelemark.  
 
Det ble gjennomført tre renn i TVSK sin cup. Lifjell v/Skarphedin IL (klassisk sprint), 
Morgedal (klassisk sprint og telecross) og Tessungdalen v/Fjellguten IL (fjelltelemark). 
 
Morgedal IL hadde nok en gang  med Morgedalsleikane, 1. mars. http://www.vest-
telemark.no/Aktoer/Morgedal/Arrangement/Morgedalsleikane 
 
NM telemark Racing, 7.-9. mars, var nok et bevis på arrangementsvilje og –kunnskap. 
Rennet på fredag ble flyttet til lørdag, pga uvær, men når arrangementet kom i gang, gikk alt 
som det skulle. 
«Tretten dagar før NM i telemarkkøyring skulle ha vore i Molde måtte det avlysast pga. 
snoforhold. NM-helga vart på kort varsel overtatt av telemarkgruppa i Skarphedin IL og 
Morgedal IL, NM vart arrangert på Raulandsfjell Skisenter. Ei vellukka helg med mange gode 
ord tilbake til arrangørane. Det var med mange unge deltakarar frå TVSK og det var fleire 
gode resultat frå våre lovande utøverar.» 

- Tarjei Gjelstad, Kontaktperson regionsatsing telemark TVSK 
 
WC avslutningen i Rjukan ble nok en gang en suksess for arrangør Fjellguten skilag og alle 
de frivillige som gjør arrangementet til en folkefest. Stemningen smitter over på utøvere og 
publikum og man får ikke bedre reklame for vår sport. Det var livestreaming på forbundets 
sider og flotte bilder på riksdekkende TV. 
 
TVSK har hatt deltakelse i Norgescup, NM racing og NM Fjelltelemark sesongen 2013/14. 
MOSTER HAUGEN Amund, Fjellguten IL 
Lauvik Gjelstad, Kristian, Morgedal IL 
HEMMESTAD SUNDE Ane, Skarphedin IL 

http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1359472&CatId=25463
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=1359472&CatId=25463
http://www.vest-telemark.no/Aktoer/Morgedal/Arrangement/Morgedalsleikane
http://www.vest-telemark.no/Aktoer/Morgedal/Arrangement/Morgedalsleikane
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Mæland, Åsne, Skarphedin IL 
Sanden, Marianne, Skarphedin IL 
Lyngdal, Niri, Skarphedin IL 
Lyngdal, Birk, Skarphedin IL 
John Haagen Gjems, Skien Alpinklubb 
 
Amund Møster Haugen, Fjellguten IL, er med i Forbundets Landslagssatsing.  
Mathilde Olsen Ilebrekke fra Sandefjord kjører for Nordre land IL og har etablert seg både 
på Landslaget og i verdenstoppen. Hun tok 2. plass i WC sammenlagt sesongen 2013/2014. 
 

Synlighet i media 
Oppslag i 2 fylkesaviser og 2 lokal aviser etter breiddesamling på Gaustablikk 15-17. 
november. 
Oppslag i 1 fylkesavis og 2 lokalaviser etter NC-cup på Vardåsen.  
Besøk av presse, fylkesavis og lokal avis, på to av våre regionrenn i cupen (Lifjell og 
Morgedal). 
Oppslag i fylkesavis med presentasjon av Telemark som skigren. 
Bra pressedekning av NM, fylkesaviser, nasjonale media samt NSF sine heimesider.  
 
 
For TVSK TK      
 
 
John Haagen Gjems 
Leder 
 

 

Årsberetning Telemark komiteen sesongen 2014-
2015. 

TK-styret 
Leder: John Haagen gjems, Skien Alpinklubb 
Nestleder:  Magnhild Ek Brynilsen, Morgedal IL. Telemark 

Bredde og rekruttering 
Skarphedin IL, Morgedal IL, Dyre Vaa IL og Fjellguten ILSkilag har hatt samarbeid om 
rekruttering. En felles søknad for 2013-14 sesongen til bredde- og arrangementsprosjektet 
Telemarknedslaget i regi av NSF-Telemark, gav 40 000 kr til felles prosjekt med samlinger og 
renn.   
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Morgedal IL har mottatt 15 000 kr til sitt prosjekt «Ski i skolen». 
 
Både Fjellguten og Skarphedin har gunstig skiutleige til sine medlemmer.  

Aktivitet og arrangement 
Det har vært en vellykket sesong med både treninger, samlinger og konkurranser. Det 
rapporteres om stor interesse rundt Telemark som aktivitet fra de fire etablerte miljøene 
Morgedal IL, Skarpedin IL, Fjellguten IL og Dyre Vaa IL. Utfordringen er å få frikjøringsmiljøet 
til å prøve seg i bakken. 
Det er ikke noe telemarkmiljø i Vestfold i dag, selv om ønsket om dette er stort. 
Rekrutteringsinnsatsen fortsetter og de etablerte miljøene spiller en viktig rolle som 
forbilder for nye. 
Treninger 

Det har vært telemarkaktivitet i Morgedal IL og Skarpedin IL. Barmarkstrening om høsten og 
skitrening på nyåret. Barmarkstreningen er mest styrke, koordinasjon og rulleski og øktene 
kjøres både felles og aldersdelt. 
Vinterstid er det portkjøring og turer med frikjøring og skredlære, som variert treningsform.  
 
Regionsatsingen har mye aktivitet: 
«Samarbeidet har fungert bra, og det er ynskje om å fortsette med regionsatsinga. 
Utfordringa er å få fleire med. Skarphedin og Morgedal er dei klubbane som har flest 
løparar, medan Dyre Vaa og Fjellguten har få yngre løparar og ingen organisera trening. Det 
er ingen andre aktive klubbar i TVSK, og ein har prøvd å rekruttere både fleire løparar og 
klubbar inn i satsinga. Infoskriv, tilbod om trenarkurs, invitasjon til renn er sendt ut til alle 
klubbar.  
Ein vil fortsette med å få kontakt med ressurspersonar, og stimulere til og byrje med 
treningar.» 

- Tarjei Gjelstad, Kontaktperson regionsatsing telemark TVSK 
 

Samlinger 

Treningssamling på Gaustablikk utgikk pga snømangel 
2 deltakere fra TVSK deltok på åpen samling på Gålå 12.-14. desember 2014. 
Morgedal IL og Skarphedin Telemark arrangerte sammen med Hagahogget Låmlag og 
Bækkelaget en åpen samling 6.-8. mars. Meget vellykket og 130 deltakere. 
 
Konkurranser 

TVSK har vært aktive arrangører sesongen 2014/15. Klubbene i kretsen har arrangert 
parallell, telecross, klassisk sprint, klassisk og fjelltelemark.  
 

Telemark og Vestfold skikrets har egen Telemarkcup. Morgedals renn ble i år lagt til Vrådal 

Panorama. Tessungdalen, med arrangør Fjellguten Il, er med og siste renn i cupen er på Lifjell, 

med Skarphedin som arrangør. Alle renn er i mars med god deltakelse. 
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WC avslutningen 27.-29. mars i Rjukan ble nok en gang en suksess for arrangør Fjellguten 
skilag og alle de frivillige som gjør arrangementet til en folkefest. Stemningen smitter over 
på utøvere og publikum og man får ikke bedre reklame for vår sport. Det var livestreaming 
på forbundets sider og flotte bilder på riksdekkende TV. 
http://worldcup.rjukan.no/ for mer info. 

 
TVSK har hatt deltakelse i Norgescup, NM racing og NM Fjelltelemark sesongen 2014/15. 
MOSTER HAUGEN Amund, Fjellguten IL 
Lauvik Gjelstad, Kristian, Morgedal IL 
HEMMESTAD SUNDE Ane, Skarphedin IL 
Mæland, Åsne, Skarphedin IL 
Sanden, Marianne, Skarphedin IL 
Lyngdal, Niri, Skarphedin IL 
Lyngdal, Birk, Skarphedin IL 
John Haagen Gjems, Skien Alpinklubb 
 
Amund Møster Haugen, Fjellguten IL, er med i Forbundets Landslagssatsing og fikk tildelt 
stipend på 5000,- i oktober 2014. Han fikk 3. plass i sprint i junior NM og representerte 
Norge på junior-VM i Geilo. 
Mathilde Olsen Ilebrekke fra Sandefjord kjører for Nordre land IL og har hatt en god sesong. 
4 NM medaljeg og flere WC topplasseringer. 

Kompetanse 
I tillegg til den eksisterende kompetansen, har flere signifikante størrelser i miljøet flyttet på 
seg, til vår fordel. Harald Kværner, med lang erfaring både som aktiv utøver og trener, har 
bosatt seg på Atrå i Tinn og Martin Gjøra, Bø, har fått jobben som ny landslagssjef i 
Telemark. 
Vi går spennende tider i møte! 
 
For TVSK TK      
 
John Haagen Gjems 
Leder 
 

  

http://worldcup.rjukan.no/
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Årsrapport Telemark og Vestfold dommerutvalg 2014-
2015 
 

Styrets sammensetning 
 
Leder                             Helge Kjærmann 
 
Sesongen 2014/15 ble noe haltende pga. flere avlyste renn grunnet snømangel. 
Fem renn ble avlyst i vår krets, i tillegg ble en del renn flyttet til andre datoer, noe som 
blir problematisk for oss som har ansvaret for dommeroppsettet. Dommerutvalget håper vi 
kan ,så langt det er mulig, unngå dette i framtida. 
Det var 15 terminfestede renn i kretsen, i tillegg hadde vi internasjonale renn og 
NMk90+NM i vår krets og dommere fra TVSK hadde også internasjonale oppdrag. 
Utdanning: To av våre kretsdommere, Glenn R. Helgerud og Bjørnar Pettersen, er i ferd med 
å avslutte utdanningen for å bli forbundsdommere/målere. Det vil de være når neste sesong 
starter. 
 
Renn utenfor egen krets: 
12-14.12.14 COC/FISCUP. Rena 
Måldommersjef.Helge Kjærmann 
19.12.14. NC Vikersund. 
Dommere: Heljar Fahle, Roar H. Gustavsen 
03.01-04.01.15 NC. Rena 
TD.ass: Roar H. Gustavsen 
01.02.15. NC Holmenkollen(avlyst) 
Dommere: Jan Erik Wighus, Gunleik Haugom 
03.02.15. NM stor bakke. Holmenkollen 
TD.ass: Roar H. Gustavsen 
Dommer: Inge Eriksrød 
27.02-01.03.15. Hovedlandsrennet i Botne 
Dommere: Gunleik Haugom, Helge Kjærmann 
28.03-29.03.15. NMk90+NMlag. Notodden 
Dommere: Roar H. Gustavsen, Jan Erik Wighus (Glenn R. Helgerud avla dommerprøve i 
NMlag) 
21.11.14. NM kombinert. Midtstua. 
Dommer: Helge Kjærmann 
 
Måldommere fra TVSK har hatt oppdrag i følgende renn: 
WC i Vikersund 
WC i Holmenkollen 
VM i Falun 
NM i Notodden 
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Inge Eriksrød har hatt oppdrag i følgende internasjonale renn: 
15.01.15 Wizla, Polen  
17.01.15-19.01.15 Zakopane, Polen 
13.03.15. Holmenkollen 
18.02.15 – 01.03.15. VM i Falun. 
 
Jarle Solbu har dømt et WC renn i mellomeuropa 
 
Før sesongstart hadde utvalget møte  på Vindfjelltunet hvor alle medlemmene var invitert. 
Det ble gjennomgang av reglement samt dommertrening på video.Terminlista ble også 
gjennomgått og delt ut. 
 
Som rapporten viser hadde TVSK dommere i alle senior-nm, store internasjonale oppdrag og 
viktige renn innenlands. Dette er vel(ubeskjedent nok) et uttrykk for at våre dommere 
holder en svært høy standard, og dette vil Dommerutvalget fortsatt jobbe for at vi skal 
opprettholde også i framtida. 
 
Larvik den 16.04.15. 
 
Helge Kjærmann 
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Revidert regnskap 2013 
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Revidert regnskap 2014 
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Forslag/innkomne forslag og saker 
 
Ingen innkomne forslag innen fristen fredag 24. april. (14 dager før tinget) 
 

Saker fra Kretsstyret: 
 

Sak 6.a Forslag til revidert anleggsplan for 2013-2017 
Side 80-92 

Innstilling, styret TVSK: 
Anleggsplanen godkjennes slik den er fremlagt. 
 

Sak 6.b Nytt reglement i forbindelse med avvikling av KM 
arrangementer langrenn. 
Side 93-96 
 
Kort om saken: 
Langrennskomiteen i TVSK ønsker et klarer og mer definert KM reglement, klasseinndelinger 
mm.  
Vedtatt på styremøte nr. 08, 2013-2015/TVSK sak 54 
 
Innstilling, styret TVSK: 
Nytt KM reglement godkjennes slik det er fremlagt 

Sak 6.c Sammenslåing av hopp- og kombinertkomiteene.  
Side: 97 
 
Kort om saken: 
Styret i TVSK har gjennom et vedtak i et styremøte, et ønske om å forsøke en prøve ordning 
for en tingperiode, og slå sammen kombinertkomiteen og hoppkomiteen.  
Vedtak styremøte nr. 08, 2013-2015, TVSK, sak 53: 
Bakgrunnen for dette er å få plass en større og mer robust komite som kan jobbe sammen 
for å øke rekrutteringen for både hopp og kombinert. Styret anbefaler at det sitter minimum 
1 representant fra kombinert i den sammenslåtte komiteen som har ansvaret for kombinert 
delen. 
Det er et ønske fra kretsen at vi jobber med rekrutteringen slik at vi igjen kan få et aktivt 
kombinert miljø i Telemark og Vestfold skikrets. Kombinertkomiteen har i samarbeid med 
hoppkomiteen gjort flere tiltak for å øke aktiviteten i kombinert ved og blant annet være en 
pådriver for at arrangører av hopprenn også setter opp kombinertrenn i tillegg til å opprette 
deltakerpremier til de som er med i flere kombinertrenn. Styret mener at en sammenslåing 
av hopp og kombinert vil bidra positivt til dette. 
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Innstilling til vedtak, styret TVSK: 
Hopp- og kombinertkomiteene blir slått sammen, slik det fremkommer av forslaget. 

Fastsette lagskontingent for tingperioden 2015-2017 
 

Forslag fra styret TVSK, til ny lagskontingent for perioden 2015-2017: 
Vedtak styremøte nr. 08, 2013-2015, TVSK sak 52 
Kort om saken: 
Med bakgrunn i index justering, og en nedgang i medlemsmassen som fører til lavere  
inntekter for kretsen, ønsker styret og øke medlemskontingenten noe slik at den er tilpasset 
kostnadsutviklingen de kommende årene: 
 

 0-50 medlemmer: 2500,- kr 

 51-100 medlemmer: 3700,- kr 

 101+ medlemmer: 5000,- kr 
 

Innstilling fra kretsstyret: 
Forslaget godkjennes slik det er fremlagt. 
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Budsjett 2015 – prognoser 2016 og 2017 
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Forslag til handlingsplan TVSK 2015-2017 

 
 

 

Handlingsplan for Telemark og Vestfold skikrets 
2015-2017 

Revidert og godkjent på styremøte nr. 08, 2013-2015/TVSK  
21. april 2015 
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Handlingsplan for Telemark og Vestfold skikrets 2015-2017 
(Telemark og Vestfold skikrets - herunder TVSK) 
 
 
 

1. BREDDEIDRETT/REKRUTTERING 
 

1. TVSK, skal sørge for at alle utøvere, inkludert funksjonshemmede, får et reelt renntilbud. 
 
Tiltak: De funksjonshemmede skal hensyn tas i forbindelse med utarbeidelsen av terminlisten. Et av styrets medlemmer skal ha 

bredde, rekruttering og integrering som sitt ansvarsfelt i styret. 
Tiltak 2: Alle konkurranser skal i utgangspunktet ha et tilbud for funksjonshemmede. 
 

 
2. TVSK, skal jobbe for økt rekruttering innen skisporten 

 
Tiltak: Bygge videre på konseptene/tiltakene, «ski i skolen» og «på ski der du bor». 
 

 
3. TVSK, skal stimulere til gode, varierte og motiverende aktivitetstilbud for barn og ungdom (alle grener) 

med ulike ferdighets- og ambisjonsnivåer. 
 
Tiltak: Stimulere til gode rekrutteringsmiljøer der det sosiale vektlegges for å demme opp for frafallet gjennom 

«miljøsamlinger»/aktivitetscamper på tvers av grener. 
Tiltak 2: Sørge for et bredere konkurransetilbud som favner flere grupper. Dette tilbudet bør etableres på tvers av grenene. 
Tiltak 3: Barmarks samling med topp/bredde åpent for alle grener i regi av Telemarkkomiteen – samarbeid med NSF landslag. 

August/september – kommer i tillegg til tiltak nr. 1 over. 
 

 
4. Basisrekruttering av barn SPD 2014-2016 

 
Tiltak: TVSK skal følge opp fire utplukkede anlegg/klubber i etterkant av Verdens Snødag/Åpen Bakke der lavterskel aktivitet er i 

fokus og der de har tiltak for barn og unge utover sesongen. 
Tiltak 2: TVSK skal gjennomføre aktivitet for funksjonshemmede barn og unge i tre anlegg under Åpen Bakke/World Snow Day, i 

samarbeid med lokal klubb, Snowboardforbundet og utstyrsleverandører 
 

 
5. Klubbaktivitet for ungdom 13-19 år SPD 2014-2016 

 
Tiltak: Telemark og Vestfold skikrets skal gjennomføre «pilotprosjekt i klubb», samt følge opp fem utvalgte klubber og sette bruk av 

«lavterskelaktivitet» i klubb på agendaen i krets og gren. 
 

 
6. Skiidrett og funksjonshemmede SPD 2014-2016 

 
Tiltak: TVSK skal gjennomføre fem tiltak gjennom skikrets der klubber legger til rette for aktivitet/trening for funksjonshemmede 

utøvere gjennom egen trening/opplegg eller via ordinær trening i klubb 
 
 

2. TOPPIDRETT 
                                                                                                                                                                                                                  

1. TVSK, skal tilrettelegge for at utøvere i alle grener, med vilje og talent, skal kunne nå topp prestasjoner 
i sin idrett. 

 
Tiltak: TVSK, stipend til utøvere som utmerker seg i sin gren. 
Tiltak2: TVSK, skal bistå grener som ønsker å danne team/kretslag/skoletilbud. 
 
 
 

3. ARRANGEMENT 
                         

1. Alle renn og mesterskap som arrangeres av klubber tilknyttet TVSK, skal meldes/registreres til 
kretskontoret/grenkomiteen. Gjelder både sommer- og vinterarrangementer. 

 
Tiltak: Kretskontoret/grenkomiteen, informerer klubber om kravet, samtidig med utsendelse av rennsøknad. 
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2. Støtte skiklubbene i deres arbeid med å tilby et godt og allsidig aktivitets- og konkurransetilbud til 

barn og ungdom med ulike forutsetninger. 
 
Tiltak: TVSK, skal jobbe for å utvide TV Cup (Nordea TV cup) konseptet til å gjelde alle grener. 
Tiltak 2: TVSK skal bidra til en terminliste som gir et godt renntilbud over hele kretsen og alle lag som ønsker å arrangere renn skal 

få tildelt en arrangementsdato for sitt renn. 
Tiltak 3: Telemark ønsker å utvide arrangementstilbudet i kretsen med å arrangere fjelltelemarksrenn. 
 

 
3. Arrangement i klubb og krets SPD 2014-2016 

 
Tiltak: Det skal bli 3 flere klubber i TVSK som arrangerer Telenorkarusell i hver skikrets i 2016 og 2017 
       
        

4. ANLEGG 
 

1. TVSK, skal stimulere skiklubbene i deres arbeid for utbygging og drift av skianlegg for å øke 
rekruttering/ sikre gode anlegg for utvikling av skiutøvere. 

 
Tiltak: TVSK, skal bistå med veiledning og være et bindeledd mellom klubb og NSF. 
Tiltak 2: TVSK skal være pådriver for at det bygges nye rulleskianlegg i klubbregi i både Vestfold- og Telemark fylker. 
 

 
2. TVSK, skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon- og skiidrettens ønsker for drift og 

utbygging av skianlegg.   
 
Tiltak: Anleggsplanen skal gjennom skikretsens anleggsutvalg, revideres/ oppdateres etter hver planperiode/ tingperiode. 

Anleggsutvalget skal bestå av representanter fra alpint, hopp og langrenn.  
Tiltak2: Alle anlegg og prosjekter om anlegg som vedtas å bygges/realiseres i klubb, skal rapporters til kretsen. 
 

 
3. Nybygging, rehabilitering og drift SPD 2014-2016 

 
Tiltak: Det skal gjennomføres tiltak for å heve kompetansen knyttet til at preparering og bruk av materialer i skianlegg gjøres på 

miljøvennlig energieffektiv måte, herunder miniseminar om snø produksjon og samarbeid med LAF om driftskurs 
 

 
4. Snøsikre anlegg SPD 2014-2016 

 
Tiltak: Gjennom idrettskrets og idrettsråd skal Telemark og Vestfold skikrets sikre at respektive anleggsplaner ligger til grunn for 

prioriteringer av spillemiddelsøknader. Telemark og Vestfold skikrets skal avholde møte med sin idrettskrets og 
fylkesidrettskonsulent i forkant av spillemiddeltildelingen for 2015 og 2016. 

 
 

5. KOMPETANSEUTVIKLING/UTDANNING 
 

1. TVSK, skal tilføre kompetanse med utgangspunkt i skiklubbenes behov. 
 

Tiltak: Tilby trenerkurs og andre aktuelle kurs samt temakvelder. Et av styrets medlemmer skal ha ansvar for 
kompetanseutviklingen i TVSK. 

Tiltak2: Øke antall TD-er i kretsen med 3 nye hvert år i langrenn og 1 i alpint, samt 2 nye dommere/måldommere i hopp og sørge 
for at alle TD’er er oppdatert på regelverk. 

Tiltak3: TVSK skal legge til rette/arrangere opplæring/godkjente heisfører kurs for de klubbene som har behov. 
 

 
2. Utdanningsvirksomhet SPD 2014-2016 

 
Tiltak: TVSK skal øke antall kurs/kursdeltakere generelt 
 
   

6. ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR 
 

1. TVSK, skal sammen med grener, ha en sunn økonomi med god kontroll på inntekter og utgifter i alle 
ledd. 
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Tiltak: Sørge for god økonomistyring og oppfølging. 
Tiltak 2: Få på plass gode arbeidsverktøy, rutiner og maler for grenrapportering og økonomistyring.  
Tiltak 3: TVSK skal være behjelpelig med sponsorarbeid inn mot grener som jobber med prosjekter inn mot rekruttering/frafall. 

 
2. Søknad på midler for krets og klubber. 

 
Tiltak: Kretsen skal være behjelpelig ovenfor klubber med å søke på midler fra ulike fond og stiftelser etc. 
 
 

7. INTERNASJONALT ARBEID 
 

1. TVSK, skal stimulere aktuelle klubber i Telemark og Vestfold til å påta seg internasjonale 
skiarrangementer. 

 
Tiltak: TVSK, skal sammen med aktuelle klubber, bidra til profilering av deres kandidatur over for NSF sentralt. 
 
 

8. INFORMASJON/KOMMUNIKASJON                   
 

1. TVSK, skal synliggjøre all skiaktivitet- og kommunisere skiidrettens verdier. 
 
Tiltak: Grener skal informere kretskontoret aktivt gjennom tekst og bilder, fra arrangementer og samlinger i kretsen, i tillegg til 

andre arrangementer hvor utøvere fra kretsen er representert. 
  

 
2. Vår viktigste formidlingskanal skal være TVSK’s hjemmeside: http://www.skiforbundet.no/telemark-

vestfold/ -  samt bruk av e-post og sosiale medier. 
 

Tiltak: Videreutvikle skikretsens hjemmeside som formidlingskanal. Bevisstgjøring klubbene på bruken av hjemmesiden og 
facebook som god formidlingskanal. 
 

 
3. TVSK, skal ha gode interne informasjonsrutiner. 

 
Tiltak: Få på plass gode rutiner og arbeidsverktøy/maler, for kommunikasjon mellom klubb, grenkomiteer og kretskontor. 
                                         
 

9. ORGANISASJON 
 

1. Utvikle TVSK til en fremtidsrettet organisasjon som står gått rustet til å møte kommende utfordringer. 
 

Tiltak: TVSK, skal gjennomføre klubbkvelder, med aktuelle tema, rundt om i kretsen. Fokus på kompetanseheving. 
 

 
2. Idrettsregistrering 
 

Tiltak: Informasjon og oppfølging av klubbene i kretsen. 
 

 
3. Få på plass gode arbeidsverktøy og rutiner for aktiviteter og tillitsvalgte i kretsen. 
 

Tiltak: Lage års jul for aktiviteter, kretsstyre, administrasjonen og grenene. Lage en mal på sportsplan/handlingsplan for grenene. 
  

 
4. Tiltak fra SPD 2014-2016 NSF 
 

Tiltak: TVSK skal innen 01.06.2015 skaffe seg oversikt over idrettsrådene innenfor sin skikrets, og skiklubbenes deltakelse i disse. 
Deltakelsen skal økes med 20% innen 01.06.2016 

Tiltak 2: Styret i TVSK skal invitere respektive idrettskretsledere og organisasjonssjefer til et styremøte innen 31.12.2015.  
 

 
  

http://www.skiforbundet.no/telemark-vestfold/
http://www.skiforbundet.no/telemark-vestfold/
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Valg 
 

Valgene skjer etter bestemmelsene i NIF’s lov, § 2-11 
(Stemmegivning) 
 
 

A. Leder og nestleder 
B. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 
C. 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til kontrollutvalget 
D. Leder og nestleder i grenkomiteene 
E. Representanter til Skitinget og Idrettskretsting 
F. Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste skikretsting 
G. Statsautorisert/ registrert revisor 
H. Bestemme sted for neste skikretsting 

 
 
Leder og nestleder velges enkeltvis - øvrige medlemmer til styret velges samlet. 
Deretter velges varamedlemmene samlet- og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold 
til stemmetall. 
 
Ved valgene skal det velges kandidater/ representanter fra begge kjønn. 
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlems- 
massen – dog slik at det skal være minst 2 representanter fra hvert kjønn. 
I råd og utvalg m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer, skal begge kjønn være representert. 
 

 

Foreløpig innstilling fra valgkomiteen på neste side. 
 
Fullstendig innstilling fra valgkomiteen vil bli fremlagt på tinget. 
 
Innstilling ved sammenslåing av hopp/kombinert, se side 82 
 
 

Forslag til sted og tid for kretsting 2015: 

 Lørdag 13. mai 2017 – Skagerak arena, VIP 3. etg. 
 

Forsalg til vedtak: Godkjennes 
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Innstilling fra valgkomiteen: 
 

Valg - Telemark og Vestfold skikrets 2015-2017 
Valgkomiteens innstilling – 09. mai 2015 

 
 

Styret 

Verv Navn Klubb 
Leder Johnny Mortensen (gjenvalg) Svarstad IL 
Nestleder Roger Holte (ny) Kragerø IF 
Styremedlem Hege Bakken (ny) Heddal IL 
Styremedlem Ellen Bonden (ny) Sande SK 
1. varamedlem styret Hanne Bakke Arvesen (ny) IL Hauken 
2. varamedlem styret Runar Bekkeseth (ny) Botne SK 
 
Komiteer 

  

Verv Navn Klubb 
Leder langrenn Tore Ulleland (gjenvalg) IF Ørn 
Nestleder langrenn Erik Christoffersen (gjenvalg) Runar IF 
   
Leder alpint Elling Halseide (gjenvalg) Skien Alpinklubb 
Nestleder alpint Torbjørn Haugland (gjenvalg) IL Skade 
   
Leder hopp  Kim Richard Bjørndalen (ny) Heddal IL 
Nestleder hopp Jan Ole Johannessen (ny) Botne SK 
   
Leder telemark John Haagen Gjems (gjenvalg) Skien alpinklubb 
Nestleder telemark Magnhild Ek Brynildsen (gjenvalg) Morgedal IL 
 
Kontrollutvalget 

  

Leder   Reidar Skjeggerød (gjenvalg) Ramnes IF 
Medlem   Aud Torild Stensrød (gjenvalg) Gulset IF 
Varamedlem   Berit M. Dalvik (gjenvalg) Skotfoss turn & IF 
Varamedlem   Mangler  
 
Valgkomiteen 

  

Leder   Trude Tansø Botne SK 
Medlem   Anita Beitdokken Stridsklev IL 
Medlem   Knut Urbø Åmdal IL 
Varamedlem   Hege Melby Svarstad IL 
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INNSTILLING TIL SAK 6a Anleggsplan 2013-2017 
 

 

Anleggsplan for TVSK 
 

 

 

Perioden 2013 - 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kretstinget 2015 
Revidert 30. april 2015 
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Skikretsens anleggsplan er forankret i KKD – NIF – 
NSF’s overordnede målsetninger: 
 
KKD målsetning: 
Viser til st. Meld. Nr 21 
 

 Anlegg for barn og ungdom i lokalmiljøet 
 Fortsatt satsning på rehabilitering 



 

 
 

84 
Telemark og Vestfold skikrets – kretsting 2015 

 
 

 Større satsning på storbyene 
 Utvikle flerbruksanlegg 

 
NIF målsetning: 
 

 Skal utarbeide en anleggspolitisk handlingsplan som skal ta 
utgangspunkt i anleggsbehovet definert gjennom særforbundene 
(Overordnet målsetting) 

 Skal arbeide for at forholdene tilrettelegges for å tilfredsstille hele 
idrettens anleggsbehov (Hovedmål) 

 
NSF målsetning: 
 

 Skal øke skiidrettens tilgang til gode, snøsikre anlegg- tilrettelagt 
for helårsaktivitet på alle nivåer 

 Skal arbeide for å øke den offentlige innsatsen knyttet til eierskap 
og/ eller drift av skianlegg 

 Skal arbeide for at innretningen på spillemiddelordningen til en 
hver tid ivaretar skiidrettens behov, samt at skiidrettens andel av 
spillemidlene står i forhold til aktiviteten 

 Skal sikre at utbygging og oppgradering av anlegg skal gjøres med 
en tydelig miljøprofil 

 
Skikretsens målsetning: 
 
Skikretsen og idrettslagene vil kunne tilfredsstille denne målsetningen 
ved kanalisering og prioritering av midler til: 

 Snøprepareringsutstyr                                                 
 Rehabilitering av skianlegg                                            
 Tilrettelegging av nærmiljøanlegg/skileikanlegg                     
 Snøproduksjonsutstyr                                                  
 Sikringsmateriell/utstyr                                                
 Helårs kombianlegg (plastbakker, asfalterte lysløyper)     

 
Vedrørende tiltak, henvises til de etterfølgende kapitler hvor dagens 
situasjon, behov og plan er behandlet grenspesifikt. 
 

Telemark og Vestfold Skikrets  – herunder TVSK 
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Norges Skiforbund – herunder NSF 

 
 

INNLEDNING 
 

TVSK, tror fremtidens skianlegg vil gå mot mer komplette anlegg, hvor langrenn, hopp og 

eventuelt alpint/telemark- kan utøves med utgangspunkt i samme parkeringsplass/ 

garderobeanlegg, kafeteria etc. 

Vi er imidlertid avhengig av aktive klubber innen hver gren som tar del i 

anleggsutbyggingen. 

Skikretsen kan KUN påvirke til samordning av anlegg. 

En slik utvikling vil sansynligvis tvinge seg frem i forbindelse med økt krav til preparering 

og ikke minst m.h.t. snøproduksjon.  

Ved en slik løsning vil man kunne bruke samme 

prepareringsmaskin(er)/snøproduksjonsutstyr til flere anleggstyper. 

 

For ikke å bremse utviklingen, er det også viktig å se på anleggsmassen i lys av hva vi tror 

fremtiden vil bringe.  

Skianlegg som ligger langt utenfor allfarvei, vil ikke lenger være konkurransdyktig i forhold 

til anlegg hvor prepareringen vanligvis er ferdig når treningen starter. 

Transportmuligheten er en annen, i steden for å preparere bakker/løyper i 2 – 3 timer før 

starten 

på en trening – kan man i dag kjøre ganske langt for å komme til gode treningsforhold. 

 

TVSK tror utvikling av rulleskianlegg rundt om i kretsen i tilknytning til befolkningstette 

områder blir mer og mer viktig i tiden fremover med tanke på de værmessige utfordringen 

kretsen har opplevd de siste årene. Rulleskianlegg vil også være en god rekrutteringsarena for 

skisporten i TVSK. 

 

Når det gjelder rekrutteringen, så vil denne lettest komme fra sentrumsnære skianlegg der 

anleggene ligger innenfor gangavstand fra bebyggelse. 

Som alternativ til å bygge skileikanlegg i eksisterende skianlegg som eksempelvis ligger flere 

km fra bebyggelse, bør klubbene vurdere å inngå et samarbeid med den lokale barneskolen - 

og i fellesskap bygge et skileikanlegg i tilknytning til skolen der det eventuelt (hvis 

nødvendig), blir lagt til rette for snøproduksjon. 

Anlegget vil kunne brukes av skolen på dagtid i kroppsøvingstimer, friminutter - og på 

kveldstid da barna som oftest kan nå dette uten transportbehov. 

Idrettslaget, kommunen og skolen bør i fellesskap ha ansvar for prepareringen av slike 

anlegg. 

Andre rekrutteringsfremmede tiltak kan være å kjøre opp skiløyper rundt skolene, gjerne også 

ut i fra boligfelt og som knyttes opp mot skianlegget i området osv. 

   
 

Påfølgende oppsett for de forskjellige grener viser Dagens situasjon – Behov og Plan. 

For klassifisering over de enkelte anlegg i Telemark og Vestfold så henvises til Nivå 1 

oppsettet der løyper/bakker osv. er klassifisert som følgende:  

KL.1 – FIS godkjent 
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KL.2 – Anlegg for nasjonale konkurranser 

KL.3 – Anlegg for kretskonkurranser. 

KL.4 – Anlegg hvor det ikke arrangeres renn, men skapes rekruttering og aktivitet. 

 

Kretsen ønsker en bedre og mer detaljert oversikt (se langrenn) over anleggssituasjonen 

i kretsen, det gjelder i førsteomgang, alpint og hoppanlegg.  

 

Målsetning: Få dette inn i anleggsplanen innen neste kretsting i 2017, hvor nye 

anleggsplan skal lages for perioden 2017-2021. 

 

2. ALPINT 
 

Dagens situasjon: 
Det er pr. i dag 2 store anlegg i Telemark - disse er plassert i Rauland og Rjukan 

(Gaustablikk), anleggene fyller kravet til FIS-godkjenning (teknisk). 

Anlegget på Gaustablikk er særdeles viktig for elevene på alpinlinja ved Rjukan videregående 

skole.  

I tillegg til disse, har vi flere mindre rekrutteringsanlegg med god spredning rundt i Telemark.  

I Vestfold finner vi alpinanlegg i Botne, Hvittingfoss og Svarstad. 

De fleste alpinanleggene i skikretsen har snøproduksjonsanlegg, men kvaliteten på utstyret er 

noe varierende fra anlegg til anlegg. 

Viktigheten av godt prepareringsutstyr må heller ikke underslås, dette er helt avgjørende i dag 

for å skape akseptable treningsforhold for våre utøvere.  

Det er investert mye i anleggene i Vrådal, Rjukan, Rauland, Lifjell, Haukeli, Siljan, 

Hallbjønnsekken og Gautefall de senere årene, og disse anlegget er blitt en viktig 

rekrutteringsarena for kretsen. 

 

Behov: 

Med bakgrunn i mange snøfattige vintre, og mål om økt rekruttering til alpinsporten i årene 

fremover, er behovet for snøproduksjonsutstyr/prepareringsutstyr udiskutabelt - spesielt for 

de mindre anleggenes del, det er her rekrutteringsarbeidet gjøres. Dette bidrar også til at 

sesongen 

forlenges- og rekrutteringen til sporten vil øke. 

Det må jobbes for egne treningsarenaer i kommersielle anlegg- og det bør bygges en 

utviklingsarena med kontinuerlig tidtakingsutstyr. 

Allsidighet i trening krever stadig nytt utstyr. (Gjerne i samarbeid med freestyle, rails, hopp, 

kuler etc.) 

Kretsen ønsker et sentrumsnært alternativ for Grenlands befolkning som kan nåes med 

kollektiv transport.  

 

Plan: 
Når det gjelder eksisterende anlegg, må vi få til en prosess som sikrer at ALLE våre 

alpinanlegg utvikles og utbedres kontinuerlig - slik at de tilfredsstiller de krav som til en hver 

tid stilles. 

Snøkanoner og preppeutstyr er en nødvendighet i alle anlegg i dag. 
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3. FREESTYLE   
 

Dagens situasjon: 
Freestyle gruppen i Siljan IL er eneste freestyle klubb i Telemark og Vestfold som driver med 

organisert freestyle aktivitet slik vi kjenner dette miljøet. I tillegg er det økende aktivitet i 

Rauland. 

 

Behov: 
Kretsen skal jobbe for å få organisert idretten i større grad, slik at vi letter kan legge til rette 

for å utvikle grenen videre. Dette har vist seg å være vanskelig da utøverne ikke er organisert 

og er vanskelig å få tak i. Kretsen må oppfordre alle i miljøet til å registrere seg i tilhørende 

klubb, slik at de som driver med Freestyle kan bli bedre ivaretatt. 

 
Plan: 
Med bakgrunn i ovennevnte, har ikke TVSK noen konkrete planer for Freestyle pr. i dag 

Siljan IL ved Freestylegruppen, med tilhold i Grenland Skisenter i Siljan, har imidlertid 

planer for bygging av vannhopp i Øverbøtjernet i Siljan – dette med tanke på fremtidige 

sommeraktiviteter. 

TVSK ønsker å få et skicrossanlegg til bruk for alle grenene i kretsen. Et bra treningsanlegg. 

En mulig plassering kan være Skien Fritidspark. 

 

4.   HOPP 
 

Dagens situasjon: 
I Telemark, finnes det pr. idag 2 hoppanlegg med bakker K 85 – 90 m – Huka Hoppanlegg, 

Høydalsmo IL og Tveitanbakken, Heddal IL.  

Begge anleggene er dessuten tilknyttet 2 – 3 mindre bakker med variabel standard. 

Når det gjelder hoppbakker K 60 – 65 m, finnes det pr. i dag 4 godt utviklede anlegg, 

Hasselbakken, Skotfoss Turn og IF, Breimyrbakken, Botne IF og Rugtvedtkollen, IF Pors. 

Huka Hoppanlegg, Tveitanbakkene, Hasselbakken og Rugtvedtkollen er alle utstyrt med 

skitrekk. 

De samme anleggene er også utstyrt med Snøproduksjonsanlegg. 

I Vestfold er det også noen mindre anlegg i Hof og Larvik (Nanset). 

Når det gjelder mindre bakker, er dette relativt godt utbygd, i kretsen finnes det 5 bakker i 

størrelsen K 40 – 45 m, Tveitanbakken, Rugtvedtkollen, Breimyrbakken, Hasselbakken og 

Rambergkollen.  

 

Plastbakker: 

Hasselbakken er det eneste anlegget i kretsen som har plast i henholdsvis K10, K19, HS 42. 

Det er planlagt plastlegging av den siste bakken, HS 70 i løpet av 2015. 

 

Hoppanlegg som ligger godt skjermet for vær og vind har et klart fortrinn.  

Det er et klart ønske om flere skileikanlegg ved skolene, men her skorter det som regel på 

preparering, vedlikehold og økonomi. Det viser seg også vanskelig å finne ansvarlige 

personer fra skolene til å påta seg ”driften” av slike anlegg, dessuten har ikke klubbene som 
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drifter egne hoppanlegg, kapasitet til å drifte slike skoleanlegg. Rekruttbakkene driftes stort 

sett av klubbene, mens enkelte skileikanlegg driftes av skolene. 

 
Behov: 
Snøproduksjon/ prepareringsutstyr i bakkene er og blir svært viktig for rekrutteringen 

fremover, dette vil også bidra til å utvide sesongen i hele skikretsen. 

Utbygging av NYE større hoppanlegg er for tiden lite aktuelt (kanskje med unntak av K 120). 

Skitrekk bør bli standard i alle hoppanlegg med bakker over K 30. 

Kretsen ønsker også at en av K90 bakkene i kretsen blir plastlagt, men pr i dag så er dette lite 

realiser bart med tanke på de økonomiske utfordringene både Huka og Tveitan opplever. 

 

I tillegg til gode nærmiljøanlegg, er det i TVSK et klart behov for å bygge små bakker i 

tilknytning til skileikanlegg/skoler for lettere å kunne øke rekrutteringa. 

 

Plan:  
Vedlikehold og modernisering av eksisterende anlegg blir prioriterte oppgaver fremover. 

Hoppbakke K 120 i TVSK, kunne nok vært ønsket, men er neppe realiserbart i dagens 

situasjon. Dette med bakgrunn i både antall brukere- og i ressurser til drift (økonomi og 

mennesker). 

Et slikt anlegg ville imidlertid gitt oss anledning til å søke/ arrangere norsk mesterskap i hopp 

stor bakke med jevne mellomrom. Gode nærmiljøanlegg/skileikanlegg må utvikles i 

tilknytning til skoler. 

 

 

5. KOMBINERT 
 

Dagens situasjon: 
Når det gjelder anleggsplanen for kombinert, så henvises det også til anleggsplanen for hopp 

og langrenn.  

 

Behov: 
Utvikle anlegget i Hasselbakken til å bli et helårs kombinertanlegg. 

 
Plan: 
Kanalisere midler til Botne, Pors, Skotfoss og Heddal/ Høydalsmo i utviklingen av deres 

rekrutteringsanlegg. 

 
 

6. LANGRENN 
 

Dagens situasjon 
Tabellen under viser dagens situasjon. Anleggene er klassifisert i henhold til avsnitt 1, der: 

 Kl.1 – FIS godkjent 

 Kl.2 – Anlegg for nasjonale konkurranser 

 Kl.3 – Anlegg for kretskonkurranser. 

 Kl.4 – Lokale anlegg, lysløyper 
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Kl. Anlegget sitt navn Klubb Lengde Lysløype Snøprod Stadion 

Kl. 1 Storås Skistadion Stokke IL 10 km 4 km Ja Ja 

Kl. 1 Høydalsmo Skianlegg Høydalsmo IL 10 km 5 km Nei Ja 

Kl. 2 Fylkesanlegget i Borgen Svarstad IL 12 km 10 km Ja Ja 

Kl. 2 Gautefall Biathlon  4,5 km 4,5 km Ja Ja 

Kl. 3 Bibo idrettspark IL Ivrig 40 km? 3 km Ja Ja 

Kl. 3 Grønkjær AL Heddal IL 5 km 5 km Ja Ja 

Kl. 3 Jarseng Skianlegg IF Ørn 4 km 4 km Ja Ja 

Kl. 3 Åmdal IL skiarena Åmdal IL 5km 3,3km Nei Ja 

Kl. 3 Botnemarka Botne SK ? km ? km Ja Ja 

Kl. 3 Runar Ski IL Runar ? km ? km Ja Ja 

Kl. 3 Drangedal lysløype Drangedal IL ? km ? km Nei Ja 

Kl. 3 Lysløypa Larvik Ski Larvik Ski 3,3 km 3,3 km Ja Ja 

Kl. 3 Lysløypa på Skoppum Skoppum IL 4,5 km 4,5 km Ja Ja 

Kl. 3 Lysløype Heistad IL Hei 11 km? 3,5 km Ja Ja 

Kl. 3 Lysløype Andebu Andebu IL ? km ? km Nei ? 

Kl. 4 Helgen Helgen idrettslag 20 km 2 km Nei Nei 

Kl. 4 Hedrum IL Lysløype Hedrum IL Skigruppe 1,3km 1,3km Nei Nei 

Kl. 4 Ljosløupa Morgedal IL 3 km 3 km Nei Nei 

Kl. 4 Lysløypa i Marum Store Bergan IL 5,6km 5,6 km Nei Nei 

Kl. 4 Lysløype Bergsåsen Ramnes IF 1,3m 1,3m Nei Ja 

Kl. 4 Siljan IL lysløype Siljan IL 3,2 km 3,2 km Nei Ja 

Kl. 4 Ca. 50 lysløyper i Telemark og Vestfold i tillegg til dette  

 

Kvaliteten på våre anlegg er varierende. De to FIS godkjente anleggene har god kvalitet og i 

Storås Skistadion ble det vinteren 2015 avholdt Hovedlandsrenn. I Høydalsmo har det vært 

arrangert COC renn i kombinert de siste årene. Hverken fylkesanlegget i Borgen eller 

Gautefall Biathlon har FIS godkjenning og de kan dermed ikke kjøre FIS-renn. 

 

Det finnes relativt mange Kl. 3 anlegg i kretsen, men igjen er det av varierende kvalitet. Noen 

har blitt betydelig oppgradert de siste årene, som eksempelvis IL Runar sitt anlegg, Jarseng 

skianlegg, anlegget i Botnemarka og anlegget til Larvik Ski. Alle disse anleggene har 

snøproduksjon og det har vist seg vesentlig for å holde skiløypene åpne gjennom 

vintersesongen. Andre anlegg har et behov for modernisering og tilrettelegging for 

snøproduksjon, men dette må veies mot tilgjengelige ressurser for å drifte slike anlegg. Disse 

anleggene er viktige med hensyn til avvikling av kretsrenn og andre lokale renn. Anleggene 

bør derfor være til en viss grad være snøsikre eller har kunstsnøproduksjon. Det er også 

ønskelig at anleggene er spredt over hele kretsen. 

 

Det finnes totalt ca. 70 lysløyper i skikretsen som mer eller mindre er i bruk. Lysløyper er 

registrert i alle kommuner i fylkene. Kvaliteten på disse løypene er meget variabel. Mange er 

dårlig tilpasset det som er ønskelig løypeprofil i dag, men mange av løypene kan imidlertid 

utbedres og moderniseres med en del arbeid/omlegginger. 
 
Behov 



 

 
 

90 
Telemark og Vestfold skikrets – kretsting 2015 

 
 

De to FIS godkjente anleggene er begge å anse som snøsikre. Anlegget i Høydalsmo ligger på 

650 m.o.h og anlegget i Stokke har en betydelig utbygd kapasitet for snøproduksjon. I forhold 

til tidlige arrangementer og som reserveanlegg i snøfattige vintre burde det vært etablert et 

anlegg i høyfjellet som også har snøproduksjon. Rauland eller Gaustablikk kan være aktuelle 

områder. Her er det også betydelig hotellkapasitet som gjør det mulig å avholde nasjonale 

konkurranser. Et slikt nytt anlegg bør ha FIS homolegerte traseer. 

 

Det er ytterligere behov for oppgradering av både Kl. 2 og Kl. 3 anleggene med hensyn til 

snøproduksjon og/eller løypekvalitet. Dette for å sikre gjennomføring av kretsrenn og 

treninger i snøfattige vintre også i lavlandet. 

 

Kl. 4 anlegg (lokale lysløyper og trenings/skileikanlegg) er primært klubbanliggende og 

behov må vurderes av klubber og kommuner lokalt. Det er dog et behov for noen grad av 

snøproduksjon også her, for å sikre tilgang til skiforhold med tanke på rekruttering. 

 

Plan 
Kretsen ønsker å følge opp utvikling av FIS-anleggene, samt eventuell utvikling av et nytt 

FIS-godkjent anlegg i høyfjellet. Dette er viktig for å sikre gode konkurranseanlegg til større 

konkurranser, samt som reserveanlegg for kretsmesterskap og andre større lokale renn. 

 

Kretsen ønsker at flere anlegg kan graderes som Kl. 2 anlegg (det vi si anlegg som kan ta 

nasjonale konkurranser uten nødvendigvis å være FIS godkjent). Anlegg som er regionale, 

interkommunale eller av typen «fylkesanlegg» er viktige for å sikre at kretsens store renn 

(KM) kan arrangeres spredt over kretsen. Regionale anlegg hvor flere klubber samarbeider 

om drift vil i så måte bli prioritert. Anlegg som har flerbruksmuligheter vil også være 

prioritert. Kretsen vil påvirke kommuner og fylkeskommuner til å prioritere spillemidler, 

anleggstilskudd og driftstilskudd til slike anlegg. 

 

Kretsen ønsker å bidra enten gjennom egne ressurser eller NSFs anleggskonsulenter til at 

både rehabilitering av anlegg og nye anlegg bygges slik at de er tilpasset kravene til trening 

og konkurranser. Fokusområde vil være anlegg i Kl. 2 og Kl. 3, samt oppfølging av Kl. 1 

anlegg. Bygging av Kl. 4 anlegg anser vi primært å være et kommune/klubbanliggende. 

 

Rjukan IL planlegger å bygge et større langrennsanlegg på Gaustablikkområdet, med FIS 

homologering, som skal kunne arrangere større Nasjonale mesterskap. Hermod Bjørkestøl har 

vært på befaring og var svært begeistret for mulighetene. Han har kommet med en skisse til 

løypeprofiler som skal ivareta kravene fra NSF. Prosjektet vil bli et av de største anleggene i 

kretsen og får sterk støtte fra NSF sentralt med tanke på beliggenheten på ca.1000 meters 

høyde som vil være en viktig faktor i årene som kommer med tanke på snøsikre anlegg. Det 

er ansatte en egen prosjektleder som skal drive prosjektet videre. Prosjektet er et samarbeid 

med Tinn kommune og Rjukan idrettslag som står som eiere av prosjektet, sammen med 

hytteeiere og næringslivet. Byggestart er foreløpig satt til 2016. 

 

6.a LANGRENN – sommeranlegg (rulleski) 
 

Dagens situasjon 
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Tabellen under viser dagens situasjon 

 
Kl. Anlegget sitt navn Klubb Lengde Lysløype Snøprod Stadion 

Kl. 2 Gautefall Biathlon  4,5 km 4,5 km Ja Ja 

Kl. 3 Bibo idrettspark IL Ivrig ? km ? km Ja Ja 

Kl. 3 Lysløypa på Skoppum Skoppum IL ? km ? km Ja Ja 

Kl. 4 Bø Skiskytteranlegg Bø SSL 0,8 km 2 km Nei Ja 

 

I kretsen jobbes det med flere planer for rulleskianlegg, deriblant 6-10 nye nærmiljøanlegg og 

2-3 større konkurranse/treningsanlegg i Grenlandsområdet, I tillegg til å jobbe med å få på 

plass 4-8 nye rulleskianlegg rundt om i begge fylkene våre, tilknyttet befolkningstette 

områder. 

 

Behov 
Behovet for rulleskianlegg er sterkt økende både på grunn av økt aktivitetsnivå (flere som går 

på rulleski), samt det faktum at stadig yngre utøvere nå trener på rulleski. Flere ulykker med 

rulleski i trafikken tilsier at spesielt yngre utøvere må få tilgang til anlegg for rulleskitrening. 

Det er også behov for flere konkurranseanlegg med løypelengder opp mot 3km. 

 

Plan 
Kretsen skal arbeide for en bedre dialog med det offentlige/Statens Vegvesen og lignende, 

slik at vi blir i stand til å kommunisere når det gjelder nye veiprosjekter som for eksempel 

gang og sykkelstier – på den måten blir vi i stand til å ivareta rulleskibrukernes interesser 

bedre enn i dag. 

 

Kretsen har etablert kriterier for større konkurranse/treningsanlegg, styrevedtak ref. sak 37, 

2013-2015/TVSK: 

 Skal inneha snø produksjonsanlegg  

 Flerbruksanlegg, andre idretter som blant annet skiskyting. 

 Bør være på minimum 2,5 km asfalterte løyper 

 Anlegget bør kunne arrangere arrangementer/konkurranser på en viss størrelse, 

eksempelvis Norges cup/Hovedlandsrenn 

 Anlegget bør være et helårsanlegg 
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Anlegg Klubb Lengde Lysløype Snøproduksjon Byggestart Stadion Annen info

Jarseng IF Ørn 2,5 km ++ Ja Ja 2016 Ja Større trenings/konkurranseanlegg (skiskytting)

Kolbånn stadion Sannidal IL 800 m Ja Nei 2015 Nei Nærmiljøanlegg

Bunes stadion Stathellet og Omegn IL ca 1 km Ja Nei 2016? Nei Nærmiljøanlegg

Gulset/kollmyr Gulset IF 2,5 - 5 km Ja Ja 2016 Ja Større trenings/konkurranseanlegg (kombinert med Hasselbakken hopp)

BIBO idrettspark IL Ivrig 2,5 km ++ Ja Ja 2015 Ja Utvidelse av eksisterende anlegg (skiskytting)

Storås skistadion Stokke IL 3 km Ja Ja 2016? Ja Legges til eksisterende anlegg. (utvidelse til skiskytting i fremtiden)

Grønkjær skisenter Heddal IL 1,5 km Ja Ja 2016? Ja Legges til eksisterende anlegg. (utvidelse til skiskytting i fremtiden)

Kretsen vil arbeide sammen med aktuelle klubber for at det minimum blir realisert to større 

rulleskianlegg i kommende periode. 

 

Planlagte rulleskianlegg pr 30. april 2015 

 

 

 

 

Kretsen ønsker å prioritere følgende større trenings/konkurranseanlegg, i prioritert 

rekkefølge: 

Anlegg i Telemark: 

1. Jarseng – IF Ørn, et større trenings og konkurranseanlegg som også ivaretar blant 

annet skiskytting slik at det blir et flerbruksanlegg. Er det anlegget kretsen anser kan 

realiseres raskest og innehar i tillegg alle de kriteriene kretsen har satt et slikt anlegg 

skal ha. Anlegget vil være en sterk tilvekst for kretsen og deres utøvere. Anlegget vil 

være av en slik art at det vil være mulig å arrangere større konkurranser i anlegget. 

Ønsker å bli få en regional status med et interkommunalt samarbeid med Porsgrunn- 

og Skien kommuner. Kan realiseres i løpet av 2016. 

2. Gulset/Kollmyr – Gulset IF, et større treningsanlegg (konkurranser i fase 4) som også 

ivaretar hopp/kombinert ved å legge løypa inntil hoppbakken i Hasselbakken, som nå 

er blitt et helårs hoppanlegg. Ønsker å satse i 4 faser, hvor totalen utgjør et meget godt 

anlegg for lokalmiljøet, samt utøvere i kretsen. Ønsker å realisere hele anlegget i løpet 

av 2017. 

3. Skien Fritidspark – Skien kommune, kretsen ønsker at det lages en rulleskiløype på 

minimum 2,5 km i Skien Fritidspark. TVSK kommer til å støtte oppom og være en 

pådriver inn mot kommunen slik at dette blir realisert. Investering og drift av anlegget 

må stå i kommunal regi, da det ikke ligger noen klubb bak. Anlegget vil bli en tilvekst 

for hele anlegget i Fritidsparken og vil således også være et godt supplement for både 

lokalbefolkningen og kretsen sine utøvere. 

 

Anlegg i Vestfold: 

1. BIBO idrettspark – IL Ivrig, en utvidelse av eksisterende rulleskianlegg med 

skiskytting. Anlegget vil være en stor tilvekst for regionen og kan etter utvidelsen, 

arrangere større konkurranser. 

2. Storås skistadion – Stokke IL, legges til eksisterende langrennsanlegg. Ønsker å 

asfaltere inntil 3 km av eksisterende løype nett til bruk for rulleski. Planer om å 

komplimentere med et skiskytter anlegg i fremtiden. (legges til rette for dette) 
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Prioritering av «nærmiljøanlegg»: (i prioritert rekkefølge) 

1. Gulset/Kollmyr – Gulset IF, fase 1 av prosjektet er et mindre «nærmiljøanlegg» 

tilknyttet skole, idrettshall og fotballbane. 

2. Kolbånn stadion – Sannidal IL, ønsker å etablere et mindre «nærmiljøanlegg i 

tilknytning til fotball banen, vil være et kjærkomment tilskudd til barn og unge i 

Kragerø/Sannidal området. 

3. Bunes stadion – Stathelle og Omegn IL, ønsker å etablere et mindre nærmiljøanlegg i 

tilknytning til fotball banen på Bunes.  

4. Grønkjær skisenter – Heddal IL, ønsker å bygge et rulleskianlegg i eksisterende 

løypenettverk (sprintløypene) på inntil 1,5 km. 

 

Kretsen er sikker på at disse anleggene vil være en tillvekst for hele samfunnet i forhold til 

fokus på folkehelse, samt vil føre til økt rekruttering til skisporten samt økt aktivitet for 

generelt blant befolkningen. Og ikke minst få på plass gode anlegg som vil ta brukerne vekk 

fra bilveier, sykkelstier og inn i områder tilpasset aktiviteten. Sikkerheten til alle brukere av 

rulleski blir ivaretatt ved etablering av disse anleggene. 

 

7. SKILEIK  
 

Dagens situasjon: 
Det er i dag til rette lagt for skileik-aktiviteter i forbindelse med noen av skianleggene i 

kretsen. 

Planer for slike aktiviteter foreligger også både i idrettslag, skoler og barnehager. 

Årsskiftet 14/15 åpnet det et nytt skileikanlegg i Høydalsmo. 

Foreløpig er det utbygd få permanente skileikanlegg i Telemark og Vestfold. 
 

Behov: 
Tilrettelegging for skileikaktiviteter og utbygging av permanente skileikanlegg vil være 

nødvendig i tiden fremover dersom vi skal rekruttere utøvere til skiidretten. 

Disse anleggene bør i størst mulig grad ligge i tilknytning til skoler og barnehager slik at flest 

mulig får muligheten til å benytte anlegget. 

Det skal jobbes for at kommunene tar mer ansvar for bygging og drift av disse anleggene. 

Med utsikt til stadig snøfattige vintre, blir snøproduksjon- og prepareringsutstyr i anleggene 

viktigere og viktigere. 

Dette vil utvide sesongen mye, samt øke rekrutteringen til skisporten i hele skikretsen. 

 

Plan: 
TVSK, vil i planperioden arbeide for å få flere faste anlegg for skileik- og gjennom lagene, 

arbeide for å få bygd flere skileikanlegg i forbindelse med skoler og barnehager. TVSK må 

være pådriver inn mot kommunene. 

 

 

8. TELEMARK 
 

Dagens situasjon: 
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Telemark utøves i eksisterende alpinanlegg – se også punkt 2, Alpint. Det er 3 klubber som i 

dag har flere aktive utøvere og jobber aktivt med rekruttering. Morgedal, Skarphedin og 

Fjellguten. 

Fjellguten arrangerer WC hvert år på Gaustablikk og har i 2019 blitt tildelt VM i Telemark. 

TVSK er en del av regions satsing til forbundet. 
 

Behov:  
Se punkt 2, Alpint. 
 

Plan: 
Se punkt 2, Alpint. 

 
 

9. SNØPRODUKSJON 
 

Dagens situasjon: 
Snøproduksjonsanlegg- og godt prepareringsutstyr har blitt en nødvendighet de senere årene. 

Og i løpet av de siste årene har flere av våre klubber kjøpt snøproduksjonsutstyr. Det er til 

gjengjeld en stor kostnad å drifte snø produksjonsanlegg. TVSK skal jobbe for løsninger som 

letter kostnaden for klubbene til drift av anleggene. 

 

Behov: 
Årene med snømangel i lavereliggende områder, med mange avlysninger/ flyttinger for å få 

skirenn arrangert, rammet skiidretten hardt, og i særdeleshet rekrutteringen. Skikretsen må se 

fremover, og ønsker derfor flere skianlegg med mulighet for snøproduksjon slik at skirenn, 

trening og diverse rekrutteringstiltak kan gjennomføres gjennom hele vinteren selv om 

natursnøen skulle utebli. 

Behovet for å kunne produsere snø er derfor stort. Det er også viktig å presisere at godt 

prepareringsutstyr er et viktig element i forbindelse med bearbeiding av kunstsnø. 

 
Plan: 
TVSK vil arbeide for at flere skileik-anlegg blir stønadsberettiget for snøproduksjon.  
 

Arbeidet med tilskudd til drift av skianlegg generelt, inkludert snøproduksjonsanlegg, er 

viktig å jobbe med fremover - det samme gjelder støtte til opplæring i bruken av utstyret. 

 

I klubber hvor det er mottatt støtte til snøproduksjon, må det satses på opplæring i bruken av 

utstyret, nedennevnte må imidlertid prioriteres fremover: 

 Opplæring og drift 

 Det tekniske 

 Vannkvalitet 

 Støy fra snø produksjonsanlegg bør sjekkes med respektiv kommune før innkjøp. 

 Strømtilførsel etc. etc. 
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INNSTILLING TIL SAK 6.b PÅ KRETSTINGET 09. MAI 
2015 

INNSTILLING FRA LK – vedtatt på Styremøte nr. 08, 2013-2015/TVSK 

Regler for kretsmesterskap i Telemark og Vestfold Skikrets 

Bakgrunn 
Regler for kretsmesterskap i langrenn er foreslås vedtatt i kretsting 2015-05-09. Reglene er 
primært en presisering av eksisterende praksis, samt at det foreslås 2 nye 
konkurranseformer i kretsmesterskap. Dette er KM Rulleski og KM Sprintstafett. Reglene 
skal gjelde fra og med sesongen 2015/2016. For rulleski skal de gjelde fra sesongen 2015. 

KM Normaldistanse 
KM normaldistanse avvikles i klassisk stil i oddetallsår (2017, 2019, …) og i fristil i partallsår 
(2016, 2018, …). KM Normaldistanse skal avvikles med intervallstart og fellesstart slik at det i 
løpet av en fireårsperiode har både intervallstart og fellesstart i begge stilarter (se egen 
plan) 
Klasseinndeling og løypelengder skal være som følger. Det skal ikke gis dispensasjon for 
noen løpere til å delta i høyere klasser enn som angitt: 
Klasse Lengde Klasse Lengde 

Jenter 13 år 3,0 km Gutter 13 år 3,0 km 

Jenter 14 år 3,0 km Gutter 14 år 3,0 km 

Jenter 15 år 5,0 km Gutter 15 år 5,0 km 

Jenter 16 år 5,0 km Gutter 16 år 5,0 km 

Kvinner 17 år 5,0 km Menn 17 år 10,0 km 

Kvinner 18 år 5,0 km Menn 18 år 10,0 km 

Kvinner 19-20år 5,0 km Menn 19-20år 10,0 km 

Kvinner Senior 5,0 km Menn Senior 10,0 km 

FH Klasser Settes opp i henhold til påmeldte 

 

KM Langdistanse 
KM langdistanse avvikles i klassisk stil i partallsår (2016, 2018, …) og i fristil i oddetallsår 
(2017, 2019, …). KM langdistanse skal avvikles med intervallstart og fellesstart slik at det i 
løpet av en fireårsperiode har både intervallstart og fellesstart i begge stilarter (se egen 
plan) 
Klasseinndeling og løypelengder skal være som følger. Det skal ikke gis dispensasjon for 
noen løpere til å delta i høyere klasser enn som angitt: 
Klasse Lengde Klasse Lengde 

Jenter 13 år 4,0 km Gutter 13 år 4,0 km 

Jenter 14 år 4,0 km Gutter 14 år 4,0 km 
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Jenter 15 år 6,0 km Gutter 15 år 7,5 km 

Jenter 16 år 6,0 km Gutter 16 år 7,5 km 

Kvinner 17 år 10,0 km Menn 17 år 15,0 km 

Kvinner 18 år 10,0 km Menn 18 år 15,0 km 

Kvinner 19-20år 10,0 km Menn 19-20år 15,0 km 

Kvinner Senior 10,0 km Menn Senior 15,0 km 

FH Klasser Settes opp i henhold til påmeldte 

 

KM Sprint 
KM Sprint avvikles i klassisk stil i oddetallsår (2017, 2019, …) og i fristil i partallsår (2016, 
2018, …). 
KM Sprint skal avvikles med prolog, semifinaler og finaler. Antall løpere i finaleheat skal 
normalt være 6. De 12 beste i prologen skal gå semifinaler, mens finaler (C, D, E, etc) 
baseres på prologtid. De tre beste fra hver semifinale går til A-Finale, mens de tre dårligste i 
hver semifinale går til B-Finale. 
Klasseinndeling og løypelengder skal være som følger. Det skal ikke gis dispensasjon for 
noen løpere til å delta i høyere klasser enn som angitt: 
Klasse Lengde Klasse Lengde 

Jenter 13 år 0,5 km Gutter 13 år 0,5 km 

Jenter 14 år 0,5 km Gutter 14 år 0,5 km 

Jenter 15 år 1,0 km Gutter 15 år 1,0 km 

Jenter 16 år 1,0 km Gutter 16 år 1,0 km 

Kvinner 17 år 1,3 km Menn 17 år 1,3 km 

Kvinner 18 år 1,3 km Menn 18 år 1,3 km 

Kvinner 19-20år 1,3 km Menn 19-20år 1,3 km 

Kvinner Senior 1,3 km Menn Senior 1,3 km 

FH Klasser Settes opp i henhold til påmeldte 

 

KM Stafett 
KM Stafett avvikles med følgende stilarter: 

 Klassisk – Klassisk – Fristil i partallsår (2016, 2018, …) 

 Klassisk – Fristil – Fristil i oddetallsår (2017, 2019, …) 

Startrekkefølge for klubbenes førstelag skal følge resultatlista fra KM Stafett foregående år. 
Øvrige lag trekkes. 
Klasseinndeling og løypelengder skal være som følger. Det skal ikke gis dispensasjon for 
noen løpere til å delta i høyere klasser enn som angitt: 
Klasse Lengde Presisering om aldersklasser 

Jenter 13-16 år 3 x 3,0 km Maksimal sammenlagt alder 45 år, kun for løpere 13-

16 år 
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Gutter 13-16 år 3 x 3,0 km Maksimal sammenlagt alder 45 år, kun for løpere 13-

16 år 

Kvinner Junior 3 x 3,0 km Åpen for løpere i klassene 15-20 år 

Menn Junior 3 x 5,0 km Åpen for løpere i klassene 15-20 år 

Kvinner Senior 3 x 3,0 km Åpen for løpere i klassene 15 år og eldre 

Menn Senior 3 x 5,0 km Åpen for løpere i klassene 15 år og eldre 

Det tillates for jenter/kvinner i stille på gutte-/herrelag så lenge de tilfredsstiller kravet til 
alder. 
Rennets jury kan åpne for mix-lag fra flere klubber, men disse starter utenfor KM 
konkurranse og skal starte sist. 

eKM Rulleski 
KM Rulleski avvikles i klassisk stil i oddetallsår (2015, 2017, …) og i fristil i partallsår (2016, 
2018, …). KM Rulleski skal avvikles med intervallstart og fellesstart slik at det i løpet av en 
fireårsperiode har både intervallstart og fellesstart i begge stilarter (se egen plan) 
Klasseinndeling og løypelengder skal være som følger. Det skal ikke gis dispensasjon for 
noen løpere til å delta i høyere klasser enn som angitt: 
Klasse Lengde Klasse Lengde 

Jenter 13 år 4,0 km Gutter 13 år 4,0 km 

Jenter 14 år 4,0 km Gutter 14 år 4,0 km 

Jenter 15 år 6,0 km Gutter 15 år 6,0 km 

Jenter 16 år 6,0 km Gutter 16 år 6,0 km 

Kvinner 17 år 6,0 km Menn 17 år 15,0 km 

Kvinner 18 år 6,0 km Menn 18 år 15,0 km 

Kvinner 19-20år 6,0 km Menn 19-20år 15,0 km 

Kvinner Senior 6,0 km Menn Senior 15,0 km 

FH Klasser Settes opp i henhold til påmeldte 

 

KM Sprintstafett 
KM Sprintstafett avvikles med følgende stilarter: 

 Klassisk i partallsår (2016, 2018, …) 

 Fristil i oddetallsår (2017, 2019, …) 

Sprintstafett består av 2 løpere som hver går tre etapper. Sprintstafett avvikles med 
semifinaler og finale. Det skal være maksimum 15 lag i hver semifinale og maksimum 10 lag i 
finalen. Startrekkefølge og plassering i semifinaler trekkes. Maksimalt 5 lag går videre fra 
hver semifinale til finale. Ved 3 semifinaler vil 3 lag gå videre fra hver semifinale. 
Klasseinndeling og løypelengder skal være som følger. Det skal ikke gis dispensasjon for 
noen løpere til å delta i høyere klasser enn som angitt: 
Klasse Lengde Presisering om aldersklasser 

Jenter 13-16 år 2 x 3 x 0,5 Maksimal sammenlagt alder 30 år, kun for løpere 13-
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km 16 år 

Gutter 13-16 år 2 x 3 x 0,5 

km 

Maksimal sammenlagt alder 30 år, kun for løpere 13-

16 år 

Mix (J/G) 13-16 år 2 x 3 x 0,5 

km 

Maksimal sammenlagt alder 30 år, kun for løpere 13-

16 år 

 

Plan for KM de kommende 4 sesongene 

Sesong 
KM 

Normal 
KM 

Lang 

KM 

Sprint 

KM 

Stafett 

KM 

Sprintstafett 

KM 

Rulleski 

2015-2016 
Fristil 

Fellesstart 

Klassisk 

Intervall 
Fristil 

Klassisk 

Klassisk 
Fristil 

Klassisk 
Fristil 

Intervall 

2016-2017 
Klassisk 

Fellesstart 

Fristil 
Intervall 

Klassisk 

Klassisk 

Fristil 
Fristil 

Fristil 
Klassisk 

Intervall 

2017-2018 
Fristil 

Intervall 
Klassisk 

Fellesstart 
Fristil 

Klassisk 

Klassisk 
Fristil 

Klassisk 
Fristil 

Fellesstart 

2018-2019 
Klassisk 

Intervall 
Fristil 

Fellesstart 
Klassisk 

Klassisk 

Fristil 
Fristil 

Fristil 
Klassisk 

Fellesstart 
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INNSTILLING TIL SAK NR. 6.c på kretstinget 09. mai 
2015 – sammenslåing av hopp-/kombinertkomiteen 
 
Styret i Telemark og Vestfold skikrets (TVSK) ønsker å prøve en ny ordning for en tingperiode 
ved å slå sammen hopp-/kombinertkomiteen. 
 
Bakgrunnen for dette er å få plass en større og mer robust komite som kan jobbe sammen 
for å øke rekrutteringen for både hopp og kombinert. Styret anbefaler at det sitter minimum 
1 representant fra kombinert i den sammenslåtte komiteen som har ansvaret for kombinert 
delen. 
 
Det er et ønske fra kretsen at vi jobber med rekrutteringen slik at vi igjen kan få et aktivt 
kombinert miljø i Telemark og Vestfold skikrets. Kombinertkomiteen har i samarbeid med 
hoppkomiteen gjort flere tiltak for å øke aktiviteten i kombinert ved og blant annet være en 
pådriver for at arrangører av hopprenn også setter opp kombinertrenn i tillegg til å opprette 
deltakerpremier til de som er med i flere kombinertrenn. Styret mener at en sammenslåing 
av hopp og kombinert vil bidra positivt til dette. 
 

 
 
 
Johnny Mortensen       Sven Håkon Kulbeck 
Styreleder (SIGN)       Administrasjonssjef 

 


