
Festivaludvalg 2014-04-04 
Evaluering TF Festival 2013 

4. april 2014 

  

Overordnet: 

Evalueringen skal på hjemmesiden – (Andreas) 

En FAQ – Andreas og Dagmar (er startet op så småt) 

  

Transport: 

Shuttlebusserne kører kun kl 6 og 8. Vi stræber efter at busserne fra DK ankommer kl 6 nu, og ikke kl 7 
som hidtil har stået i programmet. Vi kan holde fast i den sene afgangstid. 

Vi skal undersøge hvad det koster med en busafgang fra Århus til Hemsedal – Casper 

Vi skal undersøge muligheden for at bedre facilitere samkørsel via vores hjemmeside eller andre 
løsninger – Casper og Andreas 

Undersøge bus fra Gardermoen – Casper (Kender Knut nogen eller kan Knut selv?) 

Der skal bedre styr på chauffører og busdetaljer. Vi kan opfordre chaufførerne om at få at vide hvornår 
de stopper – Casper 

Undersøg hvad der ligger af andre spisesteder – McD i Flå – Casper 

De små shuttle-busser skal køre op til de øverste hytter. Et system kræves her. (Evt. et skilt i bussen til 
hytte 30-50 og et til 1-29) – Casper 

Sponsorat: 

Vi har talt om der findes muligheder for direkte pengesponsorater til turen/foreningen? (Nordea Bank 
og andre) 

Til klubtøj: Susanne Hansons mand Flemming er salgschef for Peak – Thomas J 

  

Undervisning: 



Der er blevet talt om at omstrukturere undervisningen helt. At vi skal tilbage til udgangspunktet: 
Undervisning til begyndere og let øvede for at trække flereUndervisning er som udgangspunkt rettet 
mod første-gangs telemarkere. 

Kan vi have to undervisningsniveauer – en rettet mod decideret undervisning til folk der skal lære det til 
en højere pris, og et kør-med niveau til en lavere pris. 

At arrangere workshops under turen til folk over et vist niveau. I stedet arrangere temaworkshops hvor 
der faciliteres ‘leg’ indenfor forskellige grene – hop, drop, træer, stejlt. Temaer med torvholdere – 
gratis. 

  

Enkeltundervisning – kommer vi i karambolage med andre ordninger i Hemsedal? 

At forsøge med enkeltundervisning for festivalen i dag. 

Vi skal forlange at enkeltundervisere beviseligt er instruktører. 

  

Hæv prisen. Evaluer instruktører. Tilbage til rødderne og skab undervisning til nybegyndere og saml op 
på resten ved at arrangere workshops. 

  

Mangler: Hvordan skal undeviserpuljen fordeles? Hvordan/hvornår skal de workshops foregå? Kan der 
være flere deltagere på workshopsene, 

  

Hvor mange er det der ikke dukker op? 

– Vi kan lægge det ud i 2 blokke – en workshop blok (indeholdene en ‘fejlretnings’ linie og en ‘lege linie) 
og en klassisk undervisningsblok (med niveauerne grøn, blå, rød) 

  

Justér prisen på instruktion. At lue ud i instruktører. 

Instruktørworkshoppen er et bestyrelses spørgsmål (den bør tages fra TF kassen?) 

  

Stavkroa: 



Positive tilbagemeldinger – fed fest. 

Højt lydniveau. Det kan måske lade sig gøre at leje begge rum i Stavkroa og danne to fester til festen. – 
Undersøg med Stavkroa – Katrine 

Vi kan styre lydniveauet bedre – mere kontrol. 

Ulrik (DJ) skal have mere tjek på festens slut og have kommunikeret bedre med personalet på Stavkroa. 
Ulrik kan ikke være beruset – skal stramme op. – Katrine 

Ulrik kan poste inde på Festivalsiden og bede om musikønsker 

Festival program: 

For mange/ passende mængde arrangementer 

Flere bål til afterski. Et arrangement til torsdag eftermiddag/aften. 

Kan vi leje et toilet til festival pladsen? 

Måske rykke vaffelarrangementet en smule for at give plads til mere skiløb på dagen. 

Med i programmet skal ligge flere små aktiviteter – dette kan lægges ind i workshop ideen: 
Lavinesøgning etc. 

Telt til festival pladsen – 50 personers telt? 

Fest om fredagen – afterski om lørdagen 

Ændret festivalprogram:                    Torsdag Vaffelarrangement 

                                       Fredag Fest 

                                       Lørdag Afterski 

Kan et nyt program lade sig gøre? – Katrine 

En målgruppe brainstorm 

Børneinitiativ: 

Meget positiv tilbagemelding 

Vi skal have et program til at afdække programmet for børn i Festivalprogrammet – Casper 



Kommunikation: 

Der skal skrives nogle retningslinjer for brugen af sms ordning. Det er et godt redskab til praktisk – 
Andreas 

Mail trykket bliver mindre og mindre 

Der skal udarbejdes en FAQ – Dagmar og Andreas, tjek 

Artikel – Dårlig artikel, dårlig brug af billeder. Vi skal skrive kort til Pist’n’Powder at artiklen er for lavt 
niveau og ikke repræsentativ for vores tur. Der skal nedskrives nogle kritikpunkter til artiklen som 
Pist’n’Powder skal gøres opmærksom på – Dagmar og Andreas 

Vi kunne skrive vores egen artikel med eget materiale. – Andreas 

Kontakt til Skistar og bestyrelsen 

Samarbejdet er stadig godt. Der er forhørt sig om flere hytter, evt. større hytter til fx børnegrupperne og 
arrangør gruppen, bl.a. hytterne ved børnebakken. 

Der er spurgt om merchandise sponsorering til jubilæet i 2014. 

Kan vi få afklaret på forhånd hvis Skistar har et program der påvirker vores aktiviteter – Thomas J 

En 3-5 årig aftale med Skistar skal bringes op – Thomas J 

Jubilæums tiltag bliver arbejdet på fra bestyrelsens side 

  

Tilmelding: 

Få problemer med tilmelding 

Problemer med internationale kort kan løses ved at udvide aftalen med Nets til at omfatte 
internationale kort – Jakob Lange, er sat i sving. 

Det skal forklares i FAQ hvorfor prisen er som den er jvf. Børnepris – Andreas 

Budget: 

Bedre kommunikation mellem os og bestyrelsen ang. budget. Det kan kræve et opmøde af Thomas P til 
et bestyrelses møde. 

Hyttefordeling: 



Forslag til at man kan gøre opmærksom på at man rejser alene og ikke er en del af en gruppe 

Internet: 

Vi skal danne en et overblik over hvor dækningskvaliteten halter – Andreas og Rasmus 

Skileje: 

Vi skal teste et forsøg med udbringning af lejet udstyr til hytterne – Andreas 

Gælder kun folk som har lejet på forhånd (2 uger før) 

udstyr udleveres ved vendepladsen 

forhåbentligt kan midterhytten bruges 

Skistar har tilpasset på forhånd, og har så f.eks. 20% ekstra udstyr med (primært støvler der kan drille) 

Skistar skal præsentere en holdbar løsning, så vi ikke står med ragnarok torsdag morgen! 

  

Hjemmeside: 

Andreas har alt ansvar for opdatering og er i løbende dialog med Frank og nye opbygninger. 

Frank er sat i sving med de sidste justeringer, afpasser detaljeringsmuligheder med økonomi og at 
tilmeldingen skal være let og elegant. 

Evt: 

Casper er fast referand 

Andreas er fast mødeindspisker 

Tiltag til jubilæum: 

Til evaluerings skema næste år 

Var det en god ide med workshop og ny undervisningsstruktur? 

Var det en god ide at lægge festen om fredagen? 

Var det godt med en todelt fest. 


