
Referat LK- møte 6.desember kl. 20.00 – Teamsmøte   
 
Til stede: Rune Tøllefsen, Kenneth Daleng, Johannes Andberg Stenersen, Olaug 
Iren Fossbakk, Espen Farstad, Synnøve Larsen 
Referent: Hanne Kristine Kroken 
 
 
1.0 Ny person i komiteen 
Kort presentasjon av Synnøve og medlemmene i komiteen. 
 
 
2.0 Oppdatering av aktivitet 
 
Kurs: 
Det er gjennomført grasrottrenerkurs i Bardu, og det skal gjennomføres digitalt TD-og 
arrangørkurs og deler av Trener I kurs i Tromsø før jul. 
For at vi skal få utviklet trenere i hele kretsen er vi avhengig av å få godkjent egne 
kursholdere. Alle kan ikke bo i Tromsø, så ei kurshelg på Bardufoss må på plass før neste 
vinter. 
  
Terminliste: 
Nye endringer i Excel-dokumentet.  
Hanne Kristine legger ut oppdatert versjon.   
 
Marked: 
SNN hengeren står i Tromsø, og Hanne Kristine har fått nøkler. Den er ikke i den stand vi 
hadde forventet. Det er mangler, og dersom vi skal bruke energi på å frate den rundt må dette 
endres. Vi avventer til det er supplert i hengeren med nummer og andre mangler. 
Hanne Kristine sender e-post til Kristian Larsen om at vi ser det som bankens ansvar å få 
hengeren fult utstyrt før vi tar den i bruk. 
 
Kurt-Jahn Kvernmo har takket ja til å bidra på sponsorsiden. Han har gode erfaringer og 
resultater fra slikt arbeid i kretsen fra tidligere. Det er bra å få sponsorarbeidet bort fra trenere, 
og han er en utmerket ressurs å få inn. Avtalene han skal få på plass skal gjelde på neste 
sesongs budsjett, så vi har relativt god tid på å selge inn kretsen og lagene til 
samarbeidspartnere. 
 
Økonomi: 
Gjennomgang av avdelingsvis regnskap og balanse presentert av Rune. Er fortsatt mangler og 
feil i regnskapet. 
Renn og reiser er i gang, og det er vesentlig å få i gang forskuddsbetalingen. Det skal 
faktureres med KID, og dersom det ikke er betalt før avreise får man ikke dra. Vedtatt 
tidligere i høst.  
Hanne Kristine samarbeider med Hedda og gjennomfører dette umiddelbart. 
 
Sport: 
Siden sist har det vært stor aktivitet. Det har vært gjennomført et møte med Finnmark, 
Nordland og styringsgruppa til ELON om seniorsatsing i Nord-Norge og opprinnelsen til 
Team SNN. Oppsummering er at Team SNN ikke er forankret i det nordnorske møtet med de 
andre kretsene. En forankring om seniorsatsing skal på plass gjennom et høringsdokument i 



januar og vedtak i Nordnorsk møte før sesongstart. Referat fra møtet ligger på hjemmesida til 
Troms skikrets, under Nordnorsk samarbeid.  
 
Det har også vært gjennomført et møte med skolene og juniortrenerne. Det ble et godt 
dialogmøte for videre kommunikasjon og samarbeid. Datoer for fellessamlinger og 
ansvarsfordeling er satt. Samtlige er enige om at juniorer skal holde seg til juniorsamlinger, 
NTG sitt U23 tilbud skal ikke fortsette og neste sesong skal klubbene i Tromsø lage et 
opplegg for juniorer som står uten tilbud fra skolen. Trenerne er interessert i trenerforum, der 
ELON har styring og utviklingstrappa skal være sentral. Referat fra møtet ligger på 
hjemmesida, under referater langrennskomiteen. 
 
For vinterens uttak for nc jr. blir det ikke satt reservelister. For stafett har Line med et forslag 
til lag som et utgangspunkt til diskusjon før endelig uttak.  
For hovedlandsrennet får Jesper og Hanne Kristine mulighet til å reise. Trenerne og Rune skal 
gjennomføre uttak for stafetten. Det er to toppede lag og resten blandet. Legger opp til samme 
modell som Line. 
 
3.0 Eventuelt 
 
 
Møte hevet 22:00 
Neste møte: 3.januar per Teams. 


