
Troms Skikrets 

Møte mellom LK og trenere JR på kretslag, NNS og NTG. 

Sted: Nord-Troms videregående skole lørdag 4/12 kl 2030-2230 

Tilstede: NNS v/Karl Gunnar og Øystein, NTG v/Martin Andersen, Kretslagstrenere Nils Magnus og 

Line. Fra LK Sportslig leder Kenneth og Leder LK Rune Tøllefsen. 

 

1: Kommunikasjon – LK sin rolle 

LK sin rolle er å få skimiljøet i Troms til å snakke sammen. Vi er opptatt av at alle skal bli hørt og finne 

gode løsninger for alle skimiljøer i Troms. Vi ønsker at samlingsplanen for JR skal bli mest mulig 

optimal for alle. Det er viktig at vi tar vare på alle juniorene i kretsen på en best mulig måte. Vi 

mener at god kommunikasjon er avgjørende og fører til gode løsninger.  

I Troms snakker vi til hverandre og ikke om hverandre. 

 

2: Samlingsplan 2022 JR.  

• Juni: 30/6-2/7 – Bardufoss 

Ansvarlig: Troms Skikrets 

 

• August: 4/8-7/8 – Sted kommer. 

Ansvarlig: Troms Skikrets 

 

• September: 15/9-18/9 – Nordreisa  

Ansvarlig: Fellessamling. Troms Skikrets, NTG og NNS 

Ansvarlig booking og mat: Nordreisa IL 

 

• Oktober: 6/10-9/10 – Bardufoss 

Ansvarlig: Troms Skikrets 

 

• November: 2/11-6/11 – Muonio 

Ansvarlig: Fellessamling. Troms Skikrets, NTG og NNS. 

Ansvarlig booking og mat: NTG  

Det er et stort ønske om at samling juni/juli og September samlingen er stor samling med senior. 

 

3: Rolleavklaringer – Innhold på samlinger og treninger 

Fellessamlinger: Man ble enig om at Troms Skikrets v/kretslagstrenerne har ansvaret for å innkalle til 

møte 14 dager før fellessamlingene i September og November, for å bli enig om program og 

fordeling av treneroppgaver/utøvere.  

Det settes også opp et kort statusmøte hver morgen og ettermiddag for å avstemme at alt går etter 

planen.  



Det legges nå ikke opp til noen kollisjoner med skolenes egne samlinger. Det vil være luft på 

minimum 1 helg foran eller bak kretslagssamling. Programmet på samlingene har vært gode.  

4: 20 åringer / juniorer på U23 

Det var gode diskusjoner rundt bordet. 

Konklusjon: Ingen er positiv til dette. Alle ønsker at dette skal avsluttes neste sesong. Man ønsker 

derimot at enkelte juniorer kan være med seniorene på noen økter under en evt fellessamling. 

JR trenerne har også et forslag til organisering oppover. Alle ønsker kretslagsmodellen for senior. Det 

settes opp 1-2 kretslagstrenere som dekkes av skikretsen og hjelper Rene med avviklingen. Økonomi 

som for jr samlinger, kostnadsfordeling. 

Forøvrig et Teams SNN med 4-6 utøvere fra Nord norge. Spydspiss: Team Elon. Ingen U23 lag. De 

mener også at en styringsgruppe er viktig at denne angir samlingsplan og treningsopplegg. Slik det er 

nå er det veldig forvirrende. 

 

5: Uttak kommende sesong – rolleavklaringer 

Alle kretsens uttak gjøres av Kenneth, Line og Nils Magnus. 

Kretstrenere lager forslag til uttak som sendes på mail til NNS og NTG i god før selve NC rennet. Det 

opereres ikke med reservelister. Er flere utøvere like er man ikke bundet av et antall på 40 stk.  

Til NM stafetten forsøker å få med så mange lag som mulig. Alle lag toppes. Kretslagstrenerne jobber 

med lagene basert på uttak til NM JR og gjør siste finpuss basert på resultater i NM. 

 

6: Trenerforum – hvor bredt skal det være 

JR trenerne ønsker gjerne trenerforum arrangert av Team Elon. Det er viktig at hierkiet i Troms 

gjenopprettes. 

Tema: Utviklingstrappa – hva skal trenes på de ulike nivå for å få best mulig utøvere som kan 

konkurrere inn til Team SNN og Team Elon. 

Ellers ulike caser som spilles inn fra aktørene. 

 

 

Møte hevet. Rune T, ref 

 


