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LK-møte 2 – Nordland skikrets  

 

Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: 

2.1 Gjennomgang møtereferat fra forrige møte 

 

Samlinger  

 Kretssamlinger – kontroll  på siste arrangement.  

 Sonesamlinger   

o Nord: fra 11 år på Stokmarknessamlingen  

o Helgeland: samling i Mosjøen i oktober 

o Salten: fra 11år inkluderes i Røklandsamlingen.   

 

Jentesatsning jf. punkt 1.2.6.  

 Spesifikke jenteøkter på kretssamlingene. Lena følger opp at dette 

ivaretas på Røkland  

 

 Jenteløftet Nord Norge: Marit følger opp. Info i eget punkt 

Nasjonale renn  

 Senior. Marit følger opp, har opprettet kontakt med Troms 

skikrets/team NN for samarbeid om tilbud til eneste senior.  

 

 Junior: Hovedleder for jr. NM Mo må fastsettes. Åke følger opp 

klubbene i Nordland for å få oversikt over hvem som skal være 

med som ledere på Norgescup jr. Forespørsel sendes tidlig til 

klubbene. Det informeres da om hvem som skal være hovedleder 

på de enkelte renn.     

 

 15/16 år Hovedleder avklares (Elin eller Åke)  

 

 Ungdomsstafetten. Hovedleder Petter Grønnås. Ønske om at 

Trine Bukten er med også kommende år. Elin sjekker om hun kan 

tenke seg oppdraget.  

Etterskrift: Trine Bukten har bekreftet at hun kan være med som reiseleder 

til Ungdomsstafetten sammen med Petter Grønnås.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENA innen 

uke 38 

 

 

 

 

 

ÅKE/ innen 

september 

 

 

 

Elin/ innen 

september 

 

 

Tid/sted: 17.9.2013 kl. 18.00 – 21.00 - SKYPEMØTE 

Deltakere: Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske) 

 

Fraværende: Lena Cecilie Pedersen  

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

Kommentarer:   

Neste møte: 15.11 2013.  
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Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: 

 

Retningslinjer/instruks for reiseleder utarbeides.  

 

Lena /innen 

15/11.13 

2.2 Samlinger status  

• Valnesfjord: For oppsummering vises det til forrige møtereferat 

samt rapport (fra Terje Håkonsen) fra samlingen på hjemmesiden 

til Nordland skikrets   

• Stokmarknes: Fra 12 år. Positiv tilbakemelding. Mange trenere i 

yngre klasser. Øktene fungerte. Litt mer spesifikk trening for 

juniorene var ønskelig. Veldig bra samling.  

• Røkland  

– Fra 11 år  

– Stor deltagelse  

– Junior bor på Nordnes grunnet mange løpere på skolen 

– Deltagelse Team Nord Norge (trener og to løpere) 

– Info om TNN på samlingen 

– Info om jenteløftet på samlingen  

 

2.3 Sportslig tilbud fra Nordland skikrets 2014/2015 

 Antall samlinger og lokalisering 

 Opplegg for nasjonale renn 

 

Dette blir tema på neste møte.  

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

som skal være klart til vårmøtet i 2014.  

 

Info  

2.4 Samarbeid mellom klubber  

I arbeidet med klubbene i Nordland er det vanskelig å få tilbakemelding 

når LK henvender seg. Det må purres noe som medfører mye ekstra jobb 

=tidkrevende.  

Dette er en utfordring hos alle som jobben frivillig mot frivillige.  

Kveldens sukk fra alle i LK !. 

 

 

Info/inntil noen 

klarer å knekke 

dette…  

2.5 Trenerkurs TI (gamleT1+T2) 

• Helgeland – 15-19. november (intensivkurs) 

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

• Nord - ikke avklart dato.  

På Helgeland og Salten blir Marte Strøm Solli kurslærer.  

 

Elin, Marit, 

Marte 

Høst 2013 
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Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: 

2.6 Jenteløftet  

Oppstart kommende helg i Nordreisa med jentesamling. Det deltar 5 jenter 

fra Nordland (Fra leirfjord i sør til Lødingen i Nord). Bra vi er representert.  

Det er startet opp jentetreninger i Tromsø. En gang i uken.  

Det starter opp jentetreninger i Salten (Fauske/Bodø) 3. oktober. Da 

kommer Kjetil Olsen (prosjektleder) for å orientere.  

Vi ønsker å starte opp på 

 Mo/Helgeland – skiskyttere og langrenn gjør at det er mulig å få 

mange løpere på treningen 

 Sortland/Stokmarknes/Lofoten – få løpere men noe kan gjøres for 

å få kompetanseflyt også til denne regionen.   

Marit gir tilbakemelding til prosjektleder om at vi ønsker mer ut av det.    

Det er også ønskelig å gi tilbud om treninger fra 15 år  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marit /innen 3 

oktober 

2.7 Nordlandscup – 2012/2013 

• 8 par ski til 8 vinnere  

• 2 par uttrekkspremier 

• Ny avtale for neste sesong.  

Ski til vinnere og de heldige uttrekket må bestilles innen 1.10.2013 

Elin tar saken.  

 

 

 

Elin/innen 

1.10.13 

2.8 Økonomi  

Vi må ha budsjett fra siste sesong. Elin sjekker med Jens Erik evt. Pål.  

LK har 29 135 kr. igjen til bruk ut året.  

Utgifter resten av året:  

• Ca. kr. 10 000 til ski Nordlandscup sist sesong.  

• LK støtter samlingen på Stokmarknes med kr. 5000,- 

• Utgifter for Røkland anslås til kr. 4200,-. Kostnaden omfatter 

dekning av en løper fra TNN (reise kr. 2500 og opphold kr.850). 

Røklandsamlingen får ellers indirekte bistand fra LK ved at vi 

henter inn kr. 3500 fra Saltdalshytta til bruk på trenere. LK har 

også  fått sponset en middag til lørdag fra Lundal Kjøtt AS. Vi 

venter svar fra flere leverandører av mat (frukt, YT,,,).  

• Møte LK november. Reise og overnatting for Elin og Marte, samt 

middag. Anslått kostnad kr. 5000,-. 

• Reserve for uforutsette utgifter kr. 5800,- 

 

Etterskrift. Team Nord Norge kom med en trener og en løpee til samlingen 

på Røkland. Team Nord Norge dekker kostandene for trener og løper.  

 

Info.  
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Sak nr.: Sak: Ansvar/frist: 

2.9 Inntekter /sponsorer 

LK er enig om følgende strategi for å få økonomi til å få til et godt sportslig 

opplegg og tilbud i Nordland skikrets – langrenn.  

Kretssamlinger  

 Mulige tiltak:  

• Direkte dekning av kostnader gjennom mindre lokale sponsorer 

(eksempel Røkland) 

• Jobbe aktivt mot klubbene slik at samlingene får bedre 

oppslutning. Gode samlinger gir god oppslutning.  

• Vi skal jobbe for å få sponsorer til våre viktigste tilbud slik at vi får 

bedre økonomi til å lage gode samlinger.   

Nordlandscup  

Mulige tiltak 

– Få inn en hovedsponsor  

– 8 renn kan selges…. (i 2013/2014 går rennene på 

Fauske, Stokmarknes, Mosjøen, Bodø, Misvær..) 

• LK – medlem som profilerer sponsor på jakke 

(Marit tar kontakt med Bjørn Dæhli Sport)   

• Banner på renn, innbydelse, program, 

klistermerker… …  

• Lokale medier blir invitert spesielt til NC 

• Selge navnet Nordlandscup…  

Ungdomsstafetten   

• Åke sjekker med Pål Jensen/ SWIX – Sporthuset Bodø )  

• Marte lager et utkast til hva vi skal selge. TV-dekning. Viktigste 

gulrot for 15/16 år.  

– Hovedsponsor for denne stafetten – mål 0 egenandel  

– Jakke  

– Lue  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle  

 

 

Åke 

/15.11.2013(sta

tus) 

 

Marit  

 

 

 

 

 

Åke/15.11.13 

 

Marte/15.11.13 

2.10 Neste møte 

15.11.2013 kl. 18.00.  

Sted avklares etter hvert.   

Vi skal spise noe godt denne kvelden ! 

ALLE  
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Bodø, 2013-06-14 

Marit Elveos (LK-leder Nordland) 

    


