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MØTEREFERAT FRA FAGMØTE I NORDLAND SKIKRETS – 31.5.2014 

 

Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: 

1.1 INNLEDNING  

En kort presentasjon av alle møtedeltagere.   

(Tekst merket rød skrift er tiltak som klubbene ble enige om skal 

iverksettes for kommende sesong).   

Info 

1.2 EVALUERING  2013/2014 

Samlinger  

Følgende samlinger ble arrangert:  

 Juni i Valnesfjord (IIL)  

 August Stokmarknes ( Stokmarknes)  

 September Røkland (Vinger)  

Fellesopplegg nasjonale renn 

Evalueringsrapporter fra alle Norgescup og hovedlandsrenn, samt 

reisebrev US ligger på hjemmesiden til skikretsen.  

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Nordland/Dokumenter%20til

%20hjemmeside/Fagmøte%202014/Hoveddokument_Fagmøte_Langrenn

_5_2014.pdf 

 

Lokale renn  

Sesongen 2013/2014 preges av en dårlig vinter. 16 av 18 renn i 

Lofoten/Vesterålen ble avlyst.  

Honnør til Fauske IL som tok på seg arrangement på strak arm når 

vinteren var så vanskelig som i år.   

 

Info 

Tid/sted: 31.5.2014, Idrettens hus, Aspmyra Stadion 

Deltakere: I Bodø: Åke Holmstrøm(LK), Marit Elveos(LK), Erling Eiterjord(Innsstranden IL), Lars 

Murbræck(Innstranden IL), Jørn Jonassen(Fauske IL), Gøran Olsen(Siso IL), Vanja 

Blind(Vinger),Marianne Hoff (Vinger) 

 

Lynch: Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Nancy Schreiner 

(Bossmo & Yttern), Torgeir Arntsen og Jack Lange(Sortland)  

 

 

  

 

  

http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Nordland/Dokumenter%20til%20hjemmeside/Fagmøte%202014/Hoveddokument_Fagmøte_Langrenn_5_2014.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Nordland/Dokumenter%20til%20hjemmeside/Fagmøte%202014/Hoveddokument_Fagmøte_Langrenn_5_2014.pdf
http://www.skiforbundet.no/Documents/Krets/Nordland/Dokumenter%20til%20hjemmeside/Fagmøte%202014/Hoveddokument_Fagmøte_Langrenn_5_2014.pdf
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Viktig innspill fra siste sesong er at stilarter må tilpasses de nasjonale renn 

som juniorene deltar på. Det gjelder både spesielt renn i forkant av viktige 

renn som NC og hovedlandsrenn. Action-renn søkes lagt til helger der 

juniorene er på NC.  

 

LK møter  

Møtereferat fra LK møter siste sesong er også tilgjengelig på 

hjemmesiden.  

http://www.skiforbundet.no/nordland/om-skikretsen/referater/ 

 

1.3 SESONGEN  2014/2015 

Målsetting LK Nordland  

Målsetting med LK sitt arbeid er å få til et godt samarbeid mellom 

klubbene i kretsen. Med samarbeid blir vi alle bedre. Det er rasjonelt og 

det er moro!  

LK skal jobbe for gode samlinger og gode fellesopplegg på nasjonale renn 

(NC junior, Hovedlandsrenn og ungdomsstafetten) kommende sesong.  

LK NORDLAND 2014/2015 

Marit Elveos (Leder, Innstranden IL )  

Åke Holmstrøm (Fauske IL)  

Elin Abelsen ( Halsøy IL) 

Marte Glad Remen (Stokmarknes IL)  

Lena Cecilie Pedersen( Siso IL )  

Ane Johnsen – ”Ung i sporet representant” (Kabelvåg IL) 

INFO 

1.3.1 KRETSSAMLINGER  

LK ønsker at det skal være fokus på et sportslig godt opplegg på alle 

samlingene. Følgende tiltak   

• Samlingsplan skal være klar tidlig (april).  

• Ansvarlige trenere for gruppene (Junior, 15/16 år, 13/14 år…) 

• Tema på samlingene (intensitet, teknikk, sykdomsforebygging, 

osv.)  

• Egne jenteøkter på samlingene der jentene får all oppmerksomhet 

mht. kvalitet under gjennomføring av økta  

• Det oppfordres til en kort samlingsstund på kveldene for 

oppsummering av dagens trening, spørsmål etc.  

Egen instruks er utarbeidet til bruk av arrangørene  

 

INfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skiforbundet.no/nordland/om-skikretsen/referater/
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SAMLINGSPLAN 2014/15  

Tre samlinger er planlagt 

 Juni Mo i Rana  

 August Stokmarknes  

 September Røkland  

I tillegg jobbes det for en snøsamling i Sulis for Nordland skikrets. 

Arrangør av samlingen må avklares.  

Samlingsplan 2014/2015 

http://www.skiforbundet.no/nordland/nyhetsarkiv/samlingsplan-langrenn/ 

Innspill under fagmøtet 

Junisamlingen på Mo er vanskelig mht. dato. Det er ikke avk lart for alle 

mht. eksamen.  Tas til etterretning for planlegging neste års 

sommersamling.  

LK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LK /neste 

sesong  

1.3.2 SONESAMLINGER  

Nordland er delt inn i følgende soner  

 Helgeland (sør)  

 Salten (Midt)  

 Lofoten/Vesterålen (Nord)  

Det oppfordres til å arrangere sonesamlinger for de yngste, fra 11 år.  

En samling er planlagt på Helgeland i oktober( Mosjøen)  

Det samme søkes gjennomført i region Vesterålen/Lofoten og i Salten.  

Tiltak 

LK er pådrivere for å få gjennomført sonesamlinger høsten 2014 samt 

sikre det sendes ut invitasjon til ALLE klubbene i regionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin(Sør) 

Marit(Midt) 

Marte (Nord) 

1.3.3 SONERENN OG/ELLER KRETSRENN  

Nordland er delt inn i følgende soner  

 Helgeland (sør)  

 Salten (Midt)  

 Lofoten/Vesterålen (Nord)  

Det arrangeres kretsrenn (kalles ikke sonerenn) i alle soner  

 

Under fagmøtet ble det enighet om følgende tiltak:  

Det skal tilbys renn fra 8 år under KM og Nordlandscup begge dager (KM 

og Nordlandscup gjelder fra og med k lasse 13 år) 

Pr. dato er det ikke noe problem at yngre løpere deltar på tvers av sonene. 

LK /klubber 

 

 

 

 

 

 

Arrangør 

http://www.skiforbundet.no/nordland/nyhetsarkiv/samlingsplan-langrenn/
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Det handler i hovedsak om søsken som er med på turen fra eksempelvis 

Sortland til Fauske. Utfordringen er at vi har for få deltagere på kretsrenn i 

Nordland! 

Klubbene har ansvar for å ta opp problemstillingen dersom det oppstår 

utfordringer med ivrige foreldre som kjører langt for at de små skal delta 

på renn.   

1.3.4 SENIORTILBUD 

Siste sesong hadde vi kun Eirik Solvang. Han var med på opplegget til 

Troms Skikrets. Kommende sesong har vi noen flere og forhåpentligvis 

også de neste sesongene.  

Nordland skikrets må tenke på hvilket tilbud vi skal gi de løperne som ikke 

kommer på Team Veidekke Nord Norge. Det siste året har vi hatt et 

samarbeid med Troms, både for samlinger og renn.  Videre samarbeid 

kan fortsette eller vi kan supplere med et tilbud.  

Tiltak 

Det tas kontakt med seniorløperne i regionene for å høre hvilke planer der 

har for kommende sesong. Ut fra tilbakemeldinger må vi sikre at de har 

tilbud om samlinger og oppfølging på renn kommende sesong.   

 

 

 

 

 

 

Marit Elveos 

Nancy 

Schreiner 

Torgeir  

Arntsen  

 

1.3.5 TERMINLISTA 2014/2015 

Terminliste Nasjonalt ble gjennomgått.  

Dato for terminlistemøtene i regionene ligger på hjemmesiden.  

Ansvarlig for gjennomføring er Åke Holmstrøm, Marte Glad Remen og Elin 

Abelsen.  

 

 

 

LK 

1.3.6 KM turnusen i Nordland  

KM arrangeres etter turnus i nord, midt og sør-fylket. Tabellen angir hvor 

KM skal arrangeres de neste år.  

 

Info LK 

1.3.7 KM og Nordlandcup 2014/2015 

• 13 – 14.12.2014 - Nordlandcup 1 og 2 – sted ?  

• 24-25.1.2014 - Nordlandcup 3 og 4 = KM  Korgen  

• 21-22.2 2014 - Nordlandcup 5 og 6 =  KM Fauske  
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• 10-12.4.2014 - Nordlandscup 7 og 8. Sted ?  

 

Skikretsen er i en situasjon der vi har flere som ønske å arrangere 

Nordlandscup 1-2 og Nordlandscup 7-8.  

Tiltak 

Klubber som ønsker å arrangere Nordlandscup søker kretsen jf. info på 

hjemmesiden.   

 

 

 

 

 

Klubber 

1.3.8 FELLESOPPLEGG PÅ RENN  

LK har ansvar for opplegg til følgende nasjonale skirenn:  

 NC – junior  

 Hovedlandsrenn  

 Ungdomsstafetten Holmenkollen 

 

1. Få avklart hovedleder til de enkelte renn  

2. Sekunderingsansvarlig for de enkelte renn 

3. Bistå Jens Erik med bestilling overnatting (etterskrift: utført for NC 

junior og HL) 

4. Bestilling av smøreboder 

Tiltak  

Alle klubber må melde på løpere til fellesopplegget til Nordland skikrets 

ved deltagelse i Norges Cup jr og Hovedlandsrenn. Dersom klubbene ikke 

skal bo sammen med kretsen må dette oppgis ved påmelding.  

Kostnader for hovedledere og sekunderingsansvarlig vil spleises på av 

deltagende klubber.  

 

LK  

 

 

 

 

 

 

 

 Renn junior/senior 2014/2015 

 

 29-30.11-2014 NC- senior Bulsprinten, Gålå (avklar 

senioropplegg) 

 12-14.12.2014 VM Mønstring Jr. Vang (ikke kretsopplegg)  

 16-18.1.2015: NC jr. Lyngna 

 29.1 -1.2.2015: NM Røros (avklar senioropplegg) 

 13 - 15.2.2015 NC jr. Nes Ski  

 27. -29.3 NC jr. Finale/NM del 2 Harstad. (avklart opplegg 

seniorer) 

Hovedledere og ansvar sekundering for Norgescup junior må avk lares.  

 

Tiltak :  

Forslag til hovedledere sendes til LK (en av medlemmene) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbene/innen 

august 2014 
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 Renn 15/16 år  

27.2 - 1.3:Hovedlandsrennet  

13.3: Ungdomsstafetten Holmenkollen    

Hovedledere for rennene må avk lares.  

Tiltak :  

Forslag til hovedledere sendes til LK  

 

 

 

 

Klubbene/innen 

august 2014 

1.3.9 UTTAKSKRITERIE UNGDOMSSTAFETTEN 

Med bakgrunn i klage på uttak av stafettlaget forrige sesong ønsker LK 

innspill på uttakskriteriene for kommende sesong.  

Under fagmøtet ble det enighet om følgende uttakskriterie:  

1. Sammenlagt Nordlandcup og  

2. Resultater i Hovedlandsrenn 

Resultatene fra Hovedlandsrennet vektlegges da formutvik ling er vik tig. 

Ved tvil vil sk jønnsmessige vurderinger legges til grunn.  

Det er også enighet om at de to beste stafettlagene skal tas ut.  

Når stafettuttaket er gjort vil det legges ut på  hjemmesiden til Nordland 

skikrets.  

 

VIKTIG  

For alle stafettuttak i regi Nordland skikrets er det viktig at ledere, foreldre 

og trenere aksepterer avgjørelsen. Videre fokus skal rettes mot 

konkurranse og det å skape gode opplevelser for alle i kretsen. Alle 

innspill om uttaket sendes direkte til LK i ettertid.  

LK/klubber 

1.4 UTVIKLING OG SAMARBEID. 

En lang og "vanskelig" krets er et faktum. Kretsen blir ikke bedre enn hva 

vi gjør den til.  

Tiltak kompetanseheving  

• Viktig med kompetanseheving i klubbene.  Utviklingstrappa må 

gjøres kjent ute i klubbene !  

LK får bestilt opp hefte med utviklingstrappa til klubbene ! 

• Trenerkurs ( vi trenger ungdommen inn !!! )  

• TD kurs 

• Emit  

• Løypekjørekurs 

  

 

 

 

 

LK  
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Trenerkurs  

Det er ønske om å få arrangert det nye T II – kurs i kretsen. NYE TI – kurs 

arrangeres dersom det er ønske fra klubber,  

Tiltak 

Nordland skikrets undersøker muligheten om å få dette til sesongen 

2014/2015.  

 

EMIT- kurs må komme i gang.  LK er -.pådriver for å få dette i gang i 

regionene. Klubbene må samarbeide om å få et sterkt EMIT – team i 

regionene.  

Forslag til tiltak:  

Det søkes etablert 2 team i hver region som spisser kompetansen på 

tidtaking. Klubbene må melde inn aktuelle personer som vil være med. 

Mer info om dette kommer på hjemmesiden.  

 

 

LK/Nordland 

skikrets. 

 

 

 

 

 

LK /august 

2014 

1.5 RULLESKI OG SIKKERHET 

Fokus på trafikksikkerhet. Tips fra Bossmo og yttern om tiltak på fokus. 

Det inviterte avisa og sammen med sykkelklubben fikk de en artikkel om 

fokus på sikkerhet. Link til rulleskivettregler og foreldrevettregler er lagt på 

hjemmesiden.  

Etterskrift  

Mosjøen har gjort tilsvarende tiltak  som Bossmo & Yttern. Artikkel i 

Helgeland blad er linket på hjemmesiden.  

Klubber/nå ! 

1.6 UNG I SPORET  

Ane Johnsen er LK Nordland sin "ung i sporet representant." Hun skal 

være linken mellom LK og utøverne. Ane vil delta på samlingen på 

Stokmarknes. Oppdraget der er å jobbe videre med utøverne for å få 

tilbakemeldinger om hvordan de ønsker at tilbudet i skikretsen skal være.  

Vi trenger ungdom inn i klubbene, som trenere, i komiteer under 

arrangement og i verv. Viktig å motivere unge skiløpere som ikke vil satse 

med om å bistå med sin erfaring og kompetanse. De kan mye !  Tips UNG 

LEDER-kurs starter  26-26.9.2014. Søknadsfrist 1.juli.  

http://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/ung-leder/ 

Info 

1.7 SAMARBEID NORD NORGE  

Info om Team veidekke Nord Norge, regionslaget til NSF,  og hvordan 

kretsene i Nord tenker å kunne dra veksler på den kompetansen som er i 

teamet.  

Samlinger skal arrangeres i alle kretsene i nord. I august skal TVNN ha 

samling på Stokmarknes.  Nordland arrangerer samling for 15/16 og junior 

INFO 

http://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/ung-leder/


NORDLAND SKIKRETS  
LANGRENNSKOMITEEN  
 
FAGMØTE        

 2014-06-12  |  Side 8 av 8 

 

Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: 

samtidig. Skikretsen må ha med egne trenere som har ansvar for utøverne  

Jenteløftet. Det er fokus på jentesatsing - i Nord Norge. Vi har for få 

jenter inn i seniorklassene de kommende år. De beste eldre juniorjentene 

(19/20 år) får tilbud om å være med TVDNN på enkelte samlinger.  

Det jobbes med avklaringer omkring jenteløftet som ble lansert i fjor høst. 

Prosjektet ble lagt på is da det ikke ble enighet mellom NTG Tromsø og 

kretsene hvordan prosjektet skulle styres.  

Seniorsatsing: Det jobbes med et tilbud til de seniorene i Nord Norge 

som ikke er med på TVDNN.  

1.8 ØKONOMI  

Utgifter 

 LK Samlinger (5000 kr pr. til arrangør)  

• Ungdomsstafetten (Reiseledere 2 stk, 2 lag). Det jobbes med å få 

bedrifter til å sponse US. Dette har vi til dels klart de siste årene.  

• Møter (ett "face-to-face" møte (reise) og 4 skype) 

• Nordlandscup. premier. LK får 4 par ski gratis fra Madshus. Vi 

betaler for 6 par ski. I tillegg bruker vi penger til premier for 2 og 3 

premien.  

• Reiseleder hovedlandrenn  

• Tilskudd på kr. 10 000 til team Veidekke Nord Norge 

• Utgifter LK – møter. I år har vi hatt ett møte der vi har deltatt 

fysisk. De øvrige møtene er gjennomført på SKYPE.   

Sponsorinntekter 

Kr. 15 000 fra Sport 1 for kommende sesong.  

Det jobbes for å få inn sponsorpenger til kretsen og LK har vært i kontakt 

med flere mulige. Det er også søkt Sparebank-fondet om penger for å 

kunne få tilskudd til et godt tilbud til våre utøvere i Nordland.   

INfo 

Bodø, 2014-06-10 

Marit Elveos (LK-leder Nordland) 

    


