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LK-møte 5 – Nordland skikrets  

 

Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: 

5.1 Ny sesong og nye muligheter 

Evaluering 2013-2014 

Norges cup jr. - Det vises til evalueringsrapporter fra hovedledere på NC 

Nybygda, NC Gjøvik og Jr. NM Mo i Rana. Rapportene fra hvert renn ble 

brukt av nest hovedleder for å ta tak i forbedringene. 

Hovedlandsrenn – Åke gikk gjennom evalueringsrapporten. God arbeid 

ble gjort i forkant under KM i Mosjøen. Innspill er hentet fra 

smøreansvarlige.   

Evalueringsrapportene fra rennene er viktig grunnlag for neste års renn.  

Nordlandscup -  Gjennomføringen og kvaliteten av renn har vært veldig 

bra.  

• Åpningsrenn Fauske 

• KM Stokmarknes – flyttet til Fauske 

• KM Mosjøen  

• Tour de Salten  

LK v/leder var ikke helt oppdatert på oppgavene i forbindelse med 

Nordlandscup og det ble derfor litt hektisk under premiesermonien i 

Misvær .  

Forbedringstiltak: Arbeidsoppgavene må inn i årshjulet slik at medaljer og 

premier er klart tidlig.  

Marit /Åke  

5.2 Ung i sporet  

LK sin  ungdomsrepresentant Ane Johnsen fra Kabelvåg ledet et 

utøvermøte under jr. NM på Mo.  

Lena gikk gjennom referatet. Oppsummert i det etterfølgende;   

• Laglederne gjør en veldig bra jobb.  

• Ungdom som reiser alene føler seg ikke helt tilpass, sett på med 

Info Lena 

 

Ansvar  

oppfølging Ane 

og Lena  

Tid/sted: 28-4.2014 kl. 20-23  

Deltakere: Elin Abelsen, Marte Glad Remen, Åke Holmstrøm. Marit Elveos, Lena Cecilie 

Pedersen.  

 

Fraværende: Ane Johnsen   

Kopi til: Deltagere, + Jens Erik Jensen, Arnfinn Paus, + resten av skistyret 

Kommentarer:   

Neste møte: Ikke avklart.  
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dem som reiser med foreldre. Bedre samarbeid?  

• Vi ønsker å ha lagmøter med utøvere og ledere slik at spørsmål 

osv kan bli oppklart i fellesskap (møtet på jrNM mellom utøvere og 

ledere, bra!)  

• Transport til og fra stadion må bli bedre.  

• Kretsen må bestille reise og overnatting til renn tidligere – ender 

gjerne med å gjøre det i siste liten, og derfor velger mange å 

bestille selv.  

• Får få sekunderingsposter. Bra i Gjøvik og til dels under jrNM 

• Samling: samlingsplan må komme tidlig -  våren. Vil ha tre store 

samlinger som strekker seg litt lengre (forslag, onsdag-søndag). 

Ønsker samling på Grane (sør) Røkland (midt) og Stokmarknes 

(nord).  Overnatting på skole! Mat som er ønsket: taco, lapskaus, 

gryterett OG nugatti.  

• Trenerkurs virker å være aktuelt for mange av utøverne. 10 stk 

viste interesse for dette på møtet, og fått flere henvendelser i 

etterkant. Kan man hoppe rett på trenerkurs 2?  

• Det er etablert en facebook-gruppe, og vi har 

ungdomsrepresentanter fra hver klubb 

• Lue for skikretsen var det stor interesse rundt. Forslag til mønster, 

farge og stoff er aktivt i gang på facebook-gruppen. 

 

Innspill skal tas med i den videre planleggingen av samlinger. Det jobbes 

med felles LUE.  

 

5.3 NNM 2015 

Hovedpunktene i terminlista som lå ute på skiforbundets side er endret.  

Birken var plassert i feil helg. Det vil si at NNM må flytte fra palmhelga til 

20-22.3.2015. Det er samme helg som Birken og helga før NM del 2/NC jr. 

finaler.  

 

Marit  

5.4 Samlingsplan  

12-15.6 - Bossmo & Yttern, Mo i Rana  

1-6-8 – Stokmarknes (samkjøres med TVNN Samling) 

18-21-9 – Røkland, Saltdal  

19 – 23.11 – Sulis eller ?  (Ikke avklart) 

Samlingsplan finpusses mht. aldersgrense.  

Alle  
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5.5  Økonomi  

Status Pr. pr. 10-4.2014 

Avd 70: Langrenn: Underskudd på kr. 36.353,- 

Her er det betalt for smøreboder og ungdomsstafett. Det er IKKE 

viderefakturert til klubbene pr. dato. Fellesutgiftene for NC jr. var heller 

ikke viderefakturert. Penger fra SNN er heller ikke kommet inn.  

TILTAK 

 Fordeling av kostnadene på klubbene basert på antall løpere er 

utført. Det er også purret på overføring fra sparebanken Nord 

Norge.  

 Det er søkt SNN- fondet. Vi venter spent ! 

 Sats for kjøregodtgjørelse Nordland skikrets legges til kr. 2/km. 

Det er samme nivå som skiforbundet sentralt.  

 Innleie av hovedledere/sekundering (uten egne barn som deltar) i 

Norgescup junior settes til kr. 500 kr pr dag.  

 

Info  

 

 

 

 

 

 

Info 

5.6 Nordlandscup – 2014/2015 

SKI 

Elin sender ut brev/mail til løpere som har vunnet ski.  

I tillegg til vinnere ble også Even Johan Kaspersen fra Bossmo& Yttern  og 

Emma Knudtson fra Åga-  

Tilbudet fra Madshus er:  

 4 par redline(toppmodellen) Madshus ski.  

 Kjøp inntil 10 par (redline) til kr. 1950,- eller 10 par Nanosonic 

(1350,-) 

 Forslag er at 15/16 år får toppmodellen Red line mens 13/14 år får 

Nanosonic modell.   

 

BREV TIL MADSHUS.  

Det lages en oppsummering med bilder fra de 4 NC helgene vi har hatt 

gjennom vinteren.  

 Åpningsrenn Fauske i desember  

 KM Stokmarknes ( flyttet til Fauske) i januar 

 KM Mosjøen februar  

 Tour De Salten i april 

Informer om bruk av populære Madshuspremier samt utarbeidet instruks 

til arrangørene 

Elin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke  
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5.7 Avklaring oppgavefordeling LK og administrasjon.  

Det er for mye jobb som delegeres fra administrasjon til LK.  

LK er klar på at typiske administrative oppgaver må ivaretas av 

administrasjon. Dette gjelder spesielt koordinering og 

bestillinger/endringer for Norgescup og hovedlandsrennet samt andre 

administrative oppgaver som tar tid  

 

ADM.  

5.8 OPPSUMMERING - Oppgavefordeling LK  

1. Nordlandscup-- bestilling av ski til vinnere – ELIN  

2. Oppsummeringsnotat av Nordlandscup… til Madshus – ÅKE  

3. IGANGSETTING AV KURS – ÅKE  

a. Trenerkurs T1 og T2  

b. TD-kurs  

c. Tidtaking  

4. Instruks Samlinger – MARTE  

5. Fagmøte - invitasjon - 31.5  - MARIT   

6. Samling Mo i Rana  - ELIN  

7. Samling Stokmarknes – MARTE  

8. Samling Røkland – MARIT  

9. Terminlista  -  ÅKE  

a. KM del 1 og del 2- søknadsfrist (Nord og Salten ? – må 

sjekkes)  

b. Søknadsfrist for renn - til terminlistemøte.  

10. Samlingsplan – MARIT  

11. ÅRSHJUL – LENA CECILIE 

ALLE  

5.9 Oppgaver fra tidligere referat…  

Det er et ønske og ei målsetting å få utarbeidet Sportsplan ala den for LK 

Troms. Sportsplanen kan utarbeides for en periode på 3 evt. 5 år men skal 

innehold en handlingsplan for de enkelte sesongene. 

Målet er å få et utkast til vårmøte i mai 2014.  

LK ønsker å få laget et hefte med info om tilbud for kommende sesong 

som skal være klart til vårmøtet i 2014. Evt kan vi knytte det til arbeidet 

med en sportsplan  

UTKAST UTARBEIDES og presenteres på vårmøte.  

 

LK 

 

LK 

 

 

 

Marit 

Bodø, 2014-05-05 

Marit Elveos (LK-leder Nordland) 

    


