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PROTOKOLL 

 
Til stede: Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Jarle 

Tvinnereim, Eva Lillebakken, Gjermund Hol, Rakel Rauntun 
 
 
VEDTAKSSAKER: 

 
Sak 28: Sak fra teknisk komité: Godkjenning av konkurransedress for 

Voss SSL 
Voss SSL har bedt NSSF om å godkjenne ny konkurransedrakt for sesongen 2012/13. 
Skidressen er utviklet i samarbeid med Bjørn Dæhlie som produsent og Voss som 
destinasjon, der logo og grafiske designelementer fra Voss destinasjon er tatt inn i 
skidressen.  
 
Teknisk komité har behandlet saken i telefonmøte tirsdag 4. desember, i telefonmøtet 
deltok også markedssjef Linda Linnebo. Komiteen har vurdert om de grafiske 
designelementene skal regnes som kommersiell reklame eller ikke. Komiteen har i 
innstillingen til vedtak vurdert saken dit hen at Bjørn Dæhlie logoene og Voss logoen 
skal regnes som kommersiell reklame, mens de grafiske designelementene ikke skal 
det.  
Saken er av prinsipiell betydning, da design av egne klubbdrakter blir mer og mer 
vanlig, og vi kan stå overfor flere saker der grafiske elementer kan synes som en del 
av den kommersielle logoen og dermed skal regnes inn blant de 450 cm2 av 
reklamemerker som er lovlig å ha på konkurransedressen. Teknisk komité ønsket 
derfor å løfte behandlingen av denne saken til styret, med en innstilling til styrevedtak 
som komiteen bad styret om å behandle.   
  

   
Vedtak:  Styret bifaller teknisk komité sin innstilling, med følgende vedtak 

vedrørende godkjenning av Voss SSL sin konkurransedress for 
sesongen 2012/13: 
- Konkurransedrakt presentert i vedlegg her godkjennes til 

nasjonale konkurranser sesongen 2012/13. 
- Bjørn Dæhlie-logoene og logo Vos§ må regnes som reklame og 

inngå i de tillatte 450 cm2. 
- Merket Vos§ må være på maks 100 cm2, og det må ikke være to 

slike merker over eller ved siden av hverandre. 
- Designelement med krystaller på drakta regner vi ikke som 

kommersiell reklame. Dette kan bli tatt opp til ny vurdering etter 
sesongen 2012/13. 

 
 
 



 

 

 
 
 
Videre møteplan:  
Dato     Sted    Møte       
13-18 februar 13   Nove Mesto, Tsjekkia Styremøte 6 2012-14 
11. april 13    Gardermoen   Styremøte 7 2012-14 
23. mai 13    Gardermoen   Styremøte 8 2012-14 
7. juni 13    Voss    Styremøte 9 2012-14 
7-9. juni 13    Voss    Ledermøte 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tore Bøygard          Erlend Slokvik Marian Lyngsaunet         Jarle Tvinnereim   
President  1. Visepresident 2. Visepresident    Styremedlem  

 
 
 
 
 Axel Krogvig           Eva Lillebakken Gjermund Hol 
Styremedlem  Styremedlem         Styremedlem 

 
 
 
Rakel Rauntun  
Generalsekretær             


