
Referat LK- møte 7.mars 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 Oppdatering av aktivitet siden sist.  
 
SNN-CUP 
Johannes oppdaterer sammenlagt-liste etter Nordreisa. 
Det lar seg ikke gjennomføre å arrangere det siste cup-rennet. SNN-cup for i år er ferdig, der 
5 av 6 renn blir tellende. Premieutdeling planlegges fredag under NNM. Rune sjekker opp om 
fasiliteter.  
 
Marked 
SNN-hengeren er i Tromsø. Den skal videre til NNM, men det er banken sitt ansvar.  
Stafettnummer kommer fra Bardufoss til Tromsø før Hanne Kristine leverer hengeren og 
nøkler til banken. 
NSF går over til Craft neste sesong, men kretsen selger ut Bjørn Dæhlie luer før vi produserer 
luer gjennom Craft.  
René fortsetter ansvaret for testing og bestilling av team SNN-klær kommende sesong. Han 
har allerede avtalt møte med Craft-produksjonen. Når det gjelder privat-bestiller skal 
kretskontoret/LK bistå i større grad enn før. 
 
Terminliste 
Det har vært dobbel avlysning for sonerenn i Nord-Troms. Barna her har ikke fått gått renn 
enda. 
Det har vært flere skirenn til nå med dårlig deltakelse. Er det for mye renn? 
Punkter til terminlistearbeidet for neste sesong: 

- Ett kretsrenn i mnd. Ha SNN-CUP begge dager to dager på rad. «Den helga er viktig». 
- Ett dobbeltrenn i hver sone. 
- Km i januar og KM i mars (må ikke legges i vinterferieuka) 
- KM del 2 avsluttes med en skikkelig premieutdeling. 
- Lage et fast oppsett på punktene over. 
- Legge inn frihelger i slutten av feb, starten av mars 
- Det er noen store arrangører som klarer å dra flest deltakere. 
- Vurdere sonerenn i større soner. De plassene med grei kjøreavstand kan ha sonerenn 

sammen. Morsommere å gå skirenn med flere deltakere. 
 
Sport 
Siden sist har det vært mye arbeid med renn, reiser og uttak. Noe har gått bra og noe har vi 
lært mye av som vi tar med oss til neste år.  
Uttaksrenn og kriterier: 
Det vil alltid komme reaksjoner, men til kommende sesonger må uttakskriterier være enda 
klarere. Generelle uttaksregler som ble sammensatt på møtet med trenerne i kretsen må nå 
frem til løpere og foreldre. 



Til høsten bør vi sette tre uttaksrenn i riktig stilart. Vi lager poengsystem der to renn teller. 
Minst mulig skjønn er viktig særlig i aldersbestemte klasser.  
Renn og reiser: 
På vårmøte må vi ha en gjennomgang om foreldrerollen. Det er mange nye foreldre både i 
junior-gruppa og 15/16 år som ikke har deltatt eller lenge siden de har deltatt på 
kretsopplegg.  
Samlingsplan: 
LK og trenere ble enig om et oppsett for junior-samlinger på møtet i Nordreisa i desember. 
Datoer spikres og bestilles så snart senior og ELON samlinger er klare. 
U23+/ nivå 3 for seniorsatsing i Troms/Nord-Norge 
HK innkaller til møte onsdag 16.mars 20:00 til 21:15. Diskusjon rundt satsing under Team 
SNN. Rep LK Rune, Kenneth, Johannes. Inviterer Truls, Line, Nils-Magnus, Karl-Gunnar, 
Øystein og Martin. 
 
Kommende møter 
Kretsens vårmøte og 100-års markering er flyttet til lørdag 14.mai.  
LK møtes fredag 13.mai 18:00. HK booker mat 21:00 fredag, og overnatting til søndag. 
Lørdag blir det vårmøte krets, fagmøte langrenn og 100-års markering. 
Foreløpig plan for lørdag: 

11:00-13:00 Fagmøte 
Lunsj 
13:45-16:45 gruppearbeid 
Pause 
17:00 – 18:00 Trenerforum 

 
Tema for vårmøtet er handlingsplan, og målet er å danne tiltaksplan. 
Det er avgjørende at representanter fra flere klubber stiller slik at vi får til gode diskusjoner 
og gruppearbeid. Avhengig av antall deltakere må LKs rolle vurderes; enten fordele seg på 
hver sin gruppe eller ha hvert sitt tema som diskuteres i alle gruppene. 
HK publiserer om møtet i alle kanaler etter styremøtet mandag 14.mars. LK formidler til alle 
de møter på og bruker sitt nettverk til deling. Det er viktig å formidle at dersom noen har 
meninger må personen stille på møtet eller sende inn sak på forhånd. 
HK oppretter påmelding og innsendingsfrist for innlegg og saker. Innkomne saker får tildelt 
en bestemt presentasjonstid. 
For trenerforum inviterer vi Kristian Skogstad, Anna Svendsen og Erik Valnes til å snakke om 
barmarkstrening. 
 
 
Neste møte er 4.april 
På dette møtet begynner vi fordeling og inndeling av handlingsplan. For at vårmøtet skal bli 
en suksess må vi forberede oss godt på tema.  
Til neste møte skal Power-Point presentasjonen være oppdatert. Slidene er fordelt.   
 
 
Møtet hevet 22:15 


