
Referat fagmøte 25.april 2015 
 

LK – Perioden 2013-205. 

Gjennomgang av hva LK har jobbet med den siste perioden, 2013-2015 

Målsetting i LK er at ved å samarbeide blir vi alle bedre. Det er rasjonelt og det er moro!  

Viser til LK rapport fra de to siste sesongene (ligger på hjemmesiden til kretsen) 

 

Sesongen 2015/2016   
Renn 

• Terminliste – søknadsfrist 31.05.2015 

• Terminlistemøter  -  ca. 10.6.2015 

 

 

• Nordlandscup  

• Nordlandcup 1 og 2. Region ??? 

• KM/Nordlandcup 3 og 4. Midt-fylket  

• KM/Nordlandcup 5 og 6.   Nord-fylket  

• Nordlandscup 7 og 8. Region  ??  

• ( reservearena må være på plass hos alle … )  

 

Samarbeid på renn   
Fellesopplegg Nordland Skikrets 2015/2016 

• Hovedledere ( egen instruks )  
• Hovedleder skal ikke ha andre oppgaver  
• Sekundering ( egen instruks bør utarbeides!) 
• Erfaringene fra siste sesong og tilbakemelding fra løpere er at sekunderingspost er viktig!  
• Behov for opplæring og øving.   

 

Det er ønskelig at man prøver å bruke de samme reiselederne så langt det lar seg gjøre, da det har 

fungert veldig bra med de som har vært. Viktig at man bruker tid til å finne de rette reiselederne.  



 

Uttakskriterier US 2015/16 

Forslag:  

1. Stillingen i Nordlandcup 

2. Resultater i Hovedlandsrenn (KM – når US er før HL) 

Resultatene fra Hovedlandsrennet vektlegges da formutvikling er viktig. Ved tvil vil 

skjønnsmessige vurderinger legges til grunn. Hovedvekt på stilart på US. 

Bred enighet på fagmøtet om at det er LK som gjør det endelige uttaket! 

Uttakskriterie Stafetter HL og jr. NM 

Det ble diskutert om hvorvidt man skulle endre på kriteriene, da det ikke alltid er like enkelt 

å ta ut lagene etter dagens kriterier.  Det var foreslått amerikansk uttak, uten at man kom 

fram til en konklusjon.  

Enighet om at LK utarbeider vurderingskriterier! 

 

UTVIKLING OG SAMARBEID   

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

Tiltak 

• Utviklingstrappa ut i klubbene!  

• Jevnlige drypp med foredrag - nye trenere/ foreldre 

• Hefte med utviklingstrappa kan bestilles --- Link til utviklingstrappa på klubbens 

hjemmeside 

Langsiktighet i klubbene.. utvikling av utøvere over tid ! 

Kompetanseheving - behov ?  

• Trenerkurs ( vi trenger ungdommen inn !!! ) NB: Utviklingstrappa er pensum.  

• TD kurs 

• Emit –(Klubbansvar ??) Viktig at man opparbeider seg kompetanse i klubbene! 

• Løypekjørekurs ( Klubbansvar ??) Vi har flere kompetente løypekjørere i kretsen, som 

man kan forespørre om å kjøre kurs for klubbene som har behov for det. 

Viktig at klubbene støtter opp om kretsens tilbud på kretssamlingene og reiser til nasjonale 

renn, slik at utøvere og klubbene samarbeider! 



Ung i Sporet – få med ungdommer!  Ane Johnsen er med i en kursrekke frå skiforbundet og har vært 
reiseleder på nasjonale renn i sesongen 2014/15. Martin Olai Joanassen har vært med på nasjonale 
renn og vært på sekunderingspost.  
 
Det jobbes med et samarbeid på seniornivå i de tre nordligste fylkene.  

 

info Team veidekke Nord Norge  

• Ny trener 

• Kompetanseoverføring frå Team Veidekke Nord Norge - til kretsene- 

eksempel   - samlinger i Nordland !!! 

• Jentesatsing - i Nord Norge og i kretsen ! _ Viser til lk rapporten. Dette har ikke 

kommet våre løpere til gode! 

 

Økonomi 

Felleskostnader    

• Reise og opphold for hovedleder og sekundering NC jr.  

Kostnadsfordelig av hovedleder og sekundering 

Norgescup jr.:  

• 50% fordeles pr. klubb 

• 50% fordeles pr. utøver 

Det ble en god diskusjon rundt dette, og LK fikk i oppgave å se på denne fordelingsnøkkelen, 

for å se om det er den beste måten å fordele kostnadene på. 

 Fra dd.: Kjøresats pr. km: 3 kr/km ( samme som NSK)  

MER PENGER….?     

TILTAK for å bedre økonomi:  

• Sport 1  er sponsor for kretsen. Kr . 15000 

• Søkt SNN om støtte gjennom SNN-fondet – søkt 2 år – NEI begge år  

• Vi har vært i kontakt med ca 60 bedrifter for å få inn penger til US.  

• Tiden /kapasitet til å jobbe med å skaffe penger er begrensningen i LK.  

• Med 60 – 70 000 mer  i LK kunne vi gjort mye mer…!!!.  

For å kunne sende to lag på US, så må vi enten ha inn mer sponsorstøtte, ellers så blir det 

mer i egenandel for løperne. Det oppfordres at klubbene i kretsen kommer med innspill på 

hvordan man kan få inn mer penger! 

 



 
Referat fagmøte (fortsettelse etter tinget) 

 Terminlistemøter avholdes i juni 

 

 Kontaktpersoner klubber: 

Vegar Pedersen  vegar.pedersen@miljodir.no Fauske IL  

Nancy Stien Schreiner nancy.schreiner@ranagruber.no  B&Y 

Marte Glad Remen marte.glad.remen@trollfjord.no  Stokmarknes 

Jann-Hårek Lillevoll  jann-hl@online.no  Valnesfjord 

Torgeir Anrtsen arntsen@vnp.no Sortland 

Ingvar Tverå 19ingvar48@epost.no  Korgen 

Dorothea Blix dorothea.blix@gmail.com IIL 

 

Kontaktpersonene finner navn som er aktuelle som TD i egen klubb og 

rapporter til Åke (aake.jr@gmail.com) innen 19.5.2015 

LK fordeler TD på renn under terminlistemøtene 

Sikre korrekt TD på terminlista (LK) 

 

 Samlingsplan: 

1. Mo i Rana B&Y 18.-20-juni; Nancy undersøker om det er mulig, evt.  IIL/ Fauske som 

reservearrangør 13 år + 

2. Stokmarknes 6.-9. august (kommer med konkrete tilbakemelding) 13 år+ 

3. Røkland 24.-27.9 . 13 år+ 

4. Snøsamling i Gällivare helgen 19.-22.11. (LK undersøker om mulig å få med 

kompetanse fra Team Veidekke/ NSF7 juniortrener); 15 år+, oppfordre til klubbvis 

samling for de yngre 

 

 1.6. søknad for kretsrenn/ arrangement, se hjemmesiden 

Forslag LK: dobbelhelger med 2 renn i samme område, dette generer noen frihelger og kan 

styrke samarbeid særlig mellom de mindre klubbene 

KM: helst ikke helgen før NC junior 

Klubber i midt (normaldistanser) og nord (sprint+duatlon) må søke, reservearena må være 

avtalt ved søknad. 

Kriterier for KM og premiering kommer fra LK 
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Personer i klubber som legger inn renn i sportsadmin må være nøye med tidspunkter 

Forslag: mal på excel-ark med det som skal være med i innmelding av renn, som direkte kan 

importeres til terminlista/ sportsadmin 

 

 Hovedledere NC/ HL ok, fungerer greit, organisering av sekundering og andre oppgaver i god 

tid i forkant, sekunderingansvarlig i tillegg til hovedreiseleder, lage instruks for sekundering 

lages i LK, søker om midler til samband og pad hos hovedlaget 

 

 Videreføring av Nordlandscup: 

Innspill: samler kretsen, fagmøtet går inn for videreføring av Nordlandscup, men den skal 

ikke knyttes til spesielle arrangment 

Innspill: Nordlandscup 1+2 som sesongstart, KM del 2 som avslutning, Nordlandscup 5+6 

legges mellom KM normal og sprint 

LK tar avgjørelsen for sonemøter om terminlistene. 

 

Møtet er ferdig kl 20:00 

 

 


