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LK-møte 3 – Nordland skikrets  

 

Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: 

3.1 Gjennomgang møtereferat fra forrige møte 

Ingen bemerkninger  

Alle  

3.2 Ung i sporet  

LK har fått en ungdomsrepresentant. Ane Johnsen fra Kabelvåg.  

Ane er koblet mot skiforbundet og Ung i sporet gruppa som jobber der.  

Målet til ung i sporet er å fange opp alle de ungdommene som slutter med 

langrenn fordi de enten ikke oppnår forventet resultater, de er skadet, eller 

de ønsker å bruke mindre tid på idretten. Vi trenger dem ! 

Vi ser for oss å knytte kontakt mot klubbene der vi utfordrer klubbene til å 

velge en ungdomsrepresentant i klubben. Dersom vi får det til kan det 

bidra  til at vi "treffer" mer riktig når vi planlegger og arrangerer 

klubbsamlinger, konkurranser på ulike nivåer osv. I tillegg er det veldig 

viktig å rekruttere inn ungdommer som trenere på alle nivåer i klubbene.  

TI-kursene er starten for alle og der må vi også motivere ungdommer til å 

delta. Det er også et viktig resultat i arbeidet med langrenn.  

Marit  

3.3 Samlinger status  

• Valnesfjord:  

• Stokmarknes:  

• Røkland  

Kort oppsummering om samlingene. Ane hadde noen tilbakemeldinger for 

samlingen på Stokmarknes.  

Ane vil fra nå være bindeleddet mellom de aktive og kretsen. Det er viktig 

at vi får tilbakemeldinger fra de aktive om hvordan de ønsker opplegget på 

samlinger og renn.  

 

LK ønsker å skille mellom sonesamlinger og kretssamlinger.  

 Kretssamlinger vil tilbys fra 13 år.  

 

Marit  

Tid/sted: 15.11.2013 kl. 18.00 – 21.00  

Deltakere: Elin Abelsen, Marte Glad Remen, Åke Holmstrøm. Marit Elveos, Ane Marie Johnsen.   

 

Fraværende: Lena Cecilie Pedersen  

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

Kommentarer:   

Neste møte: Ikke avklart.  
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o 13-14: 2 samlinger  

o 15/16 og junior. 3 evt. 4 samlinger(Juniorene starter 

torsdag).  

 Sonesamlinger fra 10 – 12 år.  

Nordland skikrets er arrangør sammen med en klubb. LK bistår i 

planleggingen for å sikre at vi skal nå målsettingen om gode samlinger.  

Sonesamlingene arrangeres av en eller flere klubber i samarbeid.  

3.4 Sportslig tilbud fra Nordland skikrets 2014/2015 

 Antall samlinger og lokalisering 

 Opplegg for nasjonale renn 

 

Det ble ikke tid å ta opp denne saken men det vil være tema på neste 

møte.  

Etterskrift. Vedlagt Sportsplan for LK Troms. Vi bør sette oss som mål å få 

laget en sportsplan. 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 jf. etterskrift. 

 

Info  

 

 

LK 

 

 

 

Marit  

3.5 Nasjonale renn  

 Norgescup junior.  

 Hovedlandsrenn  

 Ungdomsstafetten 

Hovedledere er avklart bortsett fra jr. NM Mo i Rana.  

Litt uklart mht. Petter Grønnås men vi regner med at han stiller som 

hovedleder sammen med Trine Bukten.  

Instruksen revideres og sendes til hovedledere. Åke tar kontakt med Arnt 

Winther. 

Etterskrift; Petter Grønnås blir med som hovedleder på Ungdommens 

Holmenkollrenn.  

 

Info  

 

 

 

 

Åke/ snarlig ! 

3.6 Trenerkurs TI (gamleT1+T2) 

STATUS: Planleggingsarbeidet er gjennomført !!! Well done ! 

• Helgeland – 15-19. november (intensivkurs) 

• Salten – 22-23. november (først del) 

• Nord – 23-24. november (først del).  

Marte Strøm Solli er kurslærer. Totalt 46 påmeldt og det er veldig bra. Det 

 

Marit, Elin, 

Marte 
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jobbes for å få ned kostnadene for kurset.  

Styret i Nordland skikrets har søkt Nordland fylke om tilskudd til TI-kurs. 

Kursene vil gå direkte inn under formålet fysisk fostring. Dette er det aller 

viktigste kurset i Norges skiforbund.  Det handler om rekruttering tidlig og 

da må det rekrutteres riktig. Vi jobber på og håper på å få støtte til dette. 

Målet er å få ned kostnadene for klubbene.  

 

 

Info 

 

3.7 Jenteløftet  

Jenteløftet er i gang i Salten. Tre treninger har vært gjennomført.  

Ingen fra Nordland er påmeldt til samling for jenteløftet i Kiruna. Det er gitt 

informasjon til alle juniorjenter på Helgeland, Salten og 

Vesterålen/Lofoten.  

LK Nordland har følgende tilbakemelding for neste sesong. 

Plan for samlinger må komme tidlig.  

En samling kun for juniorjenter i Nord Norge jf. opplegg som var i 

Nordreisa.   

VI har i høst 2 felles treninger i Salten pr. måned. Bra oppmøte fra 15-16 

år men ingen juniorer. Viktig at disse treningene blir spesifikke og er 

forskjellig fra den daglige klubbtreningen.  

Alternativ er å få gjennomført 2-3temasamlinger med eksterne 

ressurspersoner gjennom høsten (1 dag) der det tema er enten teknikk, 

styrke, kosthold etc. Disse dagene er også for trenere i klubbene. Med det 

kan vi oppnå en av målsettingene for jenteløftet som er kompetanseflyt og 

erfaringsdeling. Det kan gjennomføres i   

 Salten/Helgeland  

 Vesterålen/Lofoten 

For jenteløftet vil det være behov for lokale tilpasninger i Nord Norge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marit  

Tilbakemelding 

til 

styringsgruppa i 

25.11.  

 

3.8 Nordlandscup – 2012/2013 

Ski til alle vinnere og heldige vinnere er levert fra Madshus.  

Ny avtale for neste sesong 

Kontakt med Madshus v/Tommy Evenrud er opprettet.  Madshus har ikke 

fått den avtalte oppsummeringen fra tidligere år om antall deltagere, antall 

løp, etc. etter siste NC-renn. I følge Madshus har ingen andre kretser 

tilsvarende avtaler. De ønsker midlertid å fortsette samarbeidet da de syns 

konseptet er så bra. Marit holder kontakt og får oversendt en ny kontrakt.  

 

De ønsker å få noe tilbake. Enig om følgende:  

 Madshusannonse i program for NC-renn 

 Stadionreklame  

 Rapport etter siste renn 

 

Elin/innen 

1.10.13 ( ) 

 

 

 

Marit /innen 

desember.  
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 På finalen vil det være mulig at Madshus kan være tilstede.  

Madshus sender over materiell. Marit følger opp 

Marte lager en instruks til NC-arrangør.  

Tilbudet fra Madshus er:  

 4 par redline(toppmodellen) Madshus ski.  

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

 +mva.  

Et forslag er at 15/16 år får toppmodellen mens 13/14 år får juniorski eller 

sko evt. staver.  

Vi får tilbud om kjøp av andre produkter til god "premiepris". Vedlagt liste.  

  

 

 

 

 

 

Marte/ innen 

1.12. 13 

 

3.9 Økonomi  

Budsjett for neste år. Jens Erik har laget et utkast basert på forrige 

sesong.  

LK ønsker, iht. målsettingen til NSF å styrke kretsleddet i Nordland. Dette 

vil vi oppnå med:  

 Synlighet  

 Gode og tydelige hovedledere på NC-junior, ungdomsstafett og 

hovedlandsrenn 

 Gode samlinger med solide trenerkrefter og godt planlagt opplegg 

både med overnatting, kost, logistikk og treningsfasiliteter. Med 

gode samlinger vil opplegget til kretsen avlaste klubbene mht. 

samlinger slik at de kan konsentrere seg om treningsoppfølging 

lokalt.  

 Holde nede egenandelen på samlingene   

 

For å få til dette må vi ha MER penger… jf. punkt 3.10. 

 

Info.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Inntekter /sponsorer 

Åke har startet jobben mot mulige sponsorer for å selge Nordlandscup og 

ungdomsstafetten. Det er positive tilbakemeldinger i startfasen! Vi krysser 

fingrene.    

Arbeidet er iht. de tiltak vi skisserte på forrige LK – møte 17.9.2013.  

Sponsorer kan knyttes til  

 Kretssamlinger - 3 stk. i Nordland  

 Nordlandscup - 8 renn kan selges…. (i 2013/2014 går rennene 

på Fauske, Stokmarknes, Mosjøen, Bodø, Misvær) 

 Ungdomsstafetten - mål 0 egenandel, utstyr som bag, jakke og 

lue. Løperne kan gå med sponsor for Nordland skikrets 

 

Åke  
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Vi får kjøpe jakke(Skalljakke med for) til medlemmene i LK av BJ sport til 

500 kr + mva.  Denne skal vi bruke for å profilere sponsor og synliggjøre 

Nordland skikrets langrenn. Vi bestiller 6 stk. jakker. 

 

Etterskrift: Det bestilles også 9 stk fleesejakker til kr. 150,- eks. mva. til alle 

hovedledere på vinterens renn.  

Nordland skikrets sin logo trykkes på både begge jakkene. Det samme 

gjelder evt. sponsorer.  

 

Marit  

 

3.11 LUE  

Vi skal selge alle luene. Håper alle gjør en innsats slik at vi går tom før jul. 

Dersom vi selger alle luene vil vi ha en inntekt på 15000 kr + bonus på kr. 

6000,- Totalt 21 000,- For det kan vi gjøre mye morsomt og bra for 

skiungdommen! 

Jens Erik har luene på kontoret. De er lettsolgte nå før jul  og spesielt rett 

etter rennene på Beitostølen.  

ALLE  

3.12 Og alle var enig om at lutefisken var god….  ALLE  

Bodø, 2013-11-22 

Marit Elveos (LK-leder Nordland) 

    


