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Møte angående seniorsatsing i Nord Norge, pr teams 
29.november 20:30 
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ 
Til stede: Ulf Morten Aune, Stig E Mortensen, Thomas Darell, Roger Finjord, Per 
Oscar Andersen, Jon Arne Torbergsen, Rune Tøllefsen, Kenneth Daleng og René 
Hillestad 
Referent: Hanne Kristine Kroken 
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ 
 
Saksliste: 
 
Sak 1 – Per Oskar orienterer om historien og det som har vært 
 
I mars 2012 kom det et initiativ fra Troms skikrets om å jobbe med finansiering av en 
felles nordnorsk seniorsatsing. 2.5.2012 var Team Nord-Norge på plass, det vi i dag 
kjenner som team ELON. Sesongen etter ble Team Nord-Norge Rekrutt opprettet. 
Det første året var avtalen mellom Troms skikrets og løper, men både løpere fra 
Finnmark og Nordland var med.  
 
Sesongen 14/15 var det enighet blant alle 3 LK ledere/komiteene om å få til et bedre 
rekruttopplegg. Med innsalg om nordnorsk samarbeid og en felles satsing fra 
kretsene, på samme måte som ELON, kom det betydelige beløp fra SNN de første 
årene. LK lederne fungerte som en styringsgruppe, uten noe forankring, men det 
fungerte.  
 
Rekruttlaget fungerte bra i noen år, men etter utskiftninger av ulike verv ble det etter 
hvert et rent Troms Skikrets prosjekt. Med nye ledere ble det et Troms lag der de 
andre kretsene ikke ble prioritert – til uttak, informasjonsinvolvering osv. 
Det ble tatt tak i, og ny styringsgruppe ønsket å bli inkludert og mer informert, særlig 
om uttak. 
 
Formaliteter og avtaler mellom kretsene har forsvunnet med tiden. Styringsgruppa 
for ELON har de siste årene ikke hatt noe med uttak eller informasjon om SNN å 
gjøre. Når det startet var det veldig tydelig for alle kretser og banken, at laget under 
ELON var et felles samarbeid på tvers av Finnmark, Troms og Nordland skikrets. 
 
Innspill fra Finnmark og Nordland er at de føler seg litt avskåret de siste årene. De 
har vært klar over SNN sin eksistens, men ikke så mye mer. Skal sies at det har vært 
en større grad av involvering etter René ble trener. Det påpekes også at en formell 
forankring er vesentlig å få på plass. Oppfattelse av at tilbudet gjennom nivået under 
ELON er etterspurt og nødvending for seniorer i nord. 
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Sak 2 – Rene orienterer om hvordan det drives i dag 
 
Da René startet som seniortrener var det tydelig i kontrakten og overfor han at Team 
SNN var forankret som et nordnorsk lag. Målsetningen var også tydelig om at laget 
skulle rekruttere løpere opp til Team ELON. René sitt arbeid har tatt utgangspunkt i 
dette, og dermed solgt det inn som et landsdelslag til sponsormarkedet, da særlig 
Sparebank1.  
 
Det har blitt tettere samarbeid mellom ELON-lagene, men seniorene i nord får ikke 
alle samlingene sine sammen med ELON løperne. Utover samlinger er samarbeidet 
svært godt på renn, gjennom sekundering og smøring. SNN og øvrige seniorer 
skjønner at ELON har andre forpliktelser.  
 
De siste årene har det kommet en spissing fra forbundet og ELON. Dette får 
konsekvenser nedover i kretsene. Det var svært mange løpere som ikke ble tatt ut til 
Team SNN, og dermed oppsto behovet for et lag til.  Dette i en kombinasjon med 
negative tall på prestasjonsutvikling fra aldersbestemt til eldre junior, stilte René 
spørsmål til fagmøtet i Troms skikrets. Et seniorlag under Team SNN, Team U23+, 
ble vedtatt som et kretslags som inviterer løpere fra andre kretser. Tilbudet er åpent 
for alle, uten uttak. 
 
Året etter tinget kom Truls inn. Dialogen mellom trenere og potensielle løpere har 
vært svært god. Alle løpere født mellom 96 og 2001 er godt kjent med tilbudet. For 
tiden kommer det telefoner fra Norland/Finnmark til trener med ønske om å være 
med Troms på felles reise og smøretilbud. 
 
René har holdt seg til sportslig leder i LK Troms når uttak til Team SNN skulle 
gjennomføres. Ei styringsgruppe eller flere enn en sparringspartner fra Troms er 
svært ønskelig til dette arbeidet.  
 
Diskusjon: U23 og inkludering av eldre junior.  
«Utover junioralder går nivået ned blant nordnorske løpere sammenlignet med 
konkurrentene» 

- For å motvirke dette er U23 en god ide. 
- Det er tydelig at motivasjonen har vært høyere enn forankring, da dialog har 

gått rett til løper og ikke krets. 
- Det er noen sterke miljøer som trenger å modnes.  
- Finnmark synes det er interessant å se på et elles junioropplegg på samlinger.  
- Få (eldre) juniorer i hver krets som ikke har tilbud fra skolene sine.  
- Å ha en juniortrener tilgjengelig for løperne har vært testet, uten suksess. 
- Ønske om større juniorsamarbeid på tvers av kretsene, uten at de små 

miljøene forvitrer. 
- Vi må bort fra tankegang om mine og dine løpere. Heller tenke på utviklingen 

til løperne, og la de gå inn i de dører som åpner seg for dem. 
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- Tenke på utviklingen til løperne, ikke bare utvikling/utvidelse av skilinjene. 
- Løpere trenger å trene med noen som er bedre. 
- Felles samlinger/ hospitering på treninger med senior og junior. 
- Sette en samlingsplan tidlig for å få den beste tilpassingen.  
- Det skal være forskjell i utviklingen til junior og senior. 
- Dialog mellom juniortrener og U23 trener må styrkes. 
- Problematisk at en juniorløper har 4-5 ulike trenere å  
- Ansvarsfordeling er sentralt for å lykkes. 
- Må ikke glemme av løpernes meninger. Det er svært høyt nivå og godt miljø. 

 
For utenforstående fremstår seniorsatsingen i nord i dag som uavklart og litt grøtete. 
Det må etableres en rød tråd gjennom alle kretsene. Tydelige linjer er også viktig i 
forhold til sponsorsiden. En felles måte å kommunisere på må etableres. 
 
 
Sak 3 – Hva bør være offentlig informasjon om laget og legge ut på nettsidene i alle 
kretsene. 
En samarbeidsavtale med forankring må på plass først. Kommunikasjon og 
informasjonsdeling blir deretter svært viktig.  
 
 
Sak 4 – veien videre 
Dette møtet er ikke et beslutningsorgan.  
 
For veien videre er møtet enig i at dette må forankres på en formell måte gjennom et 
nordnorsk møte. Det må inngås en samarbeidsavtale. Det er også viktig at klubbene 
kan komme med innspill, slik at alle støtter opplegget og vi unngår en uheldig start.  
 
Det er viktig med nok tid til å fatte den rette beslutningen, men det må påses at det 
ikke sklir ut. Til tross for at det er 1,5 år til neste ting og budsjettrevidering, bør en 
samarbeidsavtale være på plass innen sesongstart.  
 
I samme omgang som høringsnotatet om NNM-revidering sendes til klubbene, skal 
høringsnotat om samarbeidsavtale om seniorsatsing også sendes ut. 
 
Neste møte er mandag 20.desember 20:30 per teams. På møtet skal LK leder fra 
alle kretser legge frem sine forslag for revidering. Omhandler to elementer: 
organisatorisk og sportslig. Andre møtedeltakere er Sportslig ledere fra LK og Ulf 
Morten Aune. 
 
Møte for ferdigstillelse av høringsnotater er onsdag 19.januar per teams. Dato er 
satt slik at notat er klart før KM-helga. 
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Fra møtet er det en oppfattelse av positiv innstilling til felles seniorsatsing i 
fremtiden. 
I fortsettelsen er det viktig med kommunikasjon, og enda viktigere med 
informasjon.  
 
 
 
Møtet hevet 22:15 
 


