
Referat Vårmøte langrennskomiteen Nordland 
30. mai 2022 

  
Møtested: Teams  
Møtestart: Mandag 30. mai 2022 kl. 19.00-21.00 

  
  

  
Saksliste  
  

  
Hva  

    
Stig ønsker Velkommen til Vårmøtet, og går gjennom det praktiske i 
forhold til møtet. 
Fremmøte registrerer seg i chatten. 
  

  
Sak 1 Fordeling av ansvar 
og oppgaver i LK  

 

Stig presenterte styrets ansvar og oppgaver. 

I henhold til organisasjonsplanen. 

Stig: Leder 

Halvard: Sportslig ansvar jr. og sen., kursing og rekruttering. 

Anniken: Arrangement – reiseopplegg nasjonale renn, Logistikk. 

Ann Merete: Arrangement – Terminliste, TD, Nordlandscup. 

Mariell: Ungdomsrepresentant. Delta på alle arenaer ved anledning, 

reiseleder Kong Haralds Ungdomsstafett, Jentesamling. 

 

Mangler fortsatt representant fra sørfylket i LK. Viktig å få på plass i 

forhold til sonemøter (høst), fremme sonens ønsker og behov i LK, 

samt bindeledd mellom klubber og LK. 
 

  
Sak 2 Nytt fra LK  

 

v/Stig 

 

Nord Norsk Samarbeid 

- leder i LK er med i styringsgruppa for Team Elon og Team SNN. 

- Tette samarbeid mellom LK i Nordland, Troms og Finnmark. Jevnlig 

kontakt mellom LK lederne. 

- Teamene viderefører åpne tilbud. Åpne samlinger ned til 15-16 

åringer. 

- Styringsgruppeleder fra Finnmark. Har jevnlige møter. 

- Økonomisk ramme for begge teamene. 

- Uttak: 

Team Elon:  

Mikkel Arntsen, Sortland og omegn skiklubb 

Preben Horven, Bossmo og Ytteren IL 

Team SNN: 

Nikolai Solem Eiterjord, Innstranda IL Langrenn 

Ingrid Mathisen, Fauske IL 

Jr. landslaget: Johan Nordeng 



- Seniorsatsing - spissing: Ulf Morten Aune, NSF og Hermod Bjørkestøl 

bidrar. 

 

Nord Norsk Møte i Molde: 

- Gjennomgang av reglement for NNM 

- Innspill fra Finnmark. Evt. ledig kapasitet til å jobbe med felles 

finansiering for alle kretsene. Få på plass overordna grunnfinansiering 

av NNM. 

 

NSF Fagmøte Molde: 

- Reisefordeling. Vektallsprinsipp. Finansiering via økt startkontingent/ 

deltageravgift.  

- Akershus: Endring av uttakskriterier. Uttakskomite. 

- Terminlistearbeid forsinka. FIS forsinka. Påvirker nasjonal terminliste. 

- Oppfordring: kvinner og menn samme distanse. Diskutere hvordan vi 

skal tilpasse det i kretsene. Gjelde fra og med junior. Stor motstand i 

løpermiljøene. 

 

  
Sak 4 Evaluering av 
forrige sesong 
  

 
Kommer tilbake til punktene i punktene i sak. 6 – Planlegging av ny 
sesong. 
- Evaluering – spørreundersøkelse 
- Terminliste 
- TD.  
- Høstmøter i soner 
- Reiseopplegg på nasjonale renn. 
- Distansekort på nett er lagt ned. Skiforbundet jobber med ny løsning. 
 

  
Sak 5 Anna Svendsen 
 
  

  
Anna Svendsen fra Tromsø Skiklubb/Landslaget fortalte om sin vei for 
å lykkes som langrennsløper.  
 
Det ble også åpnet for spørsmål.  

 
Sak 6. Planlegging av ny 
sesong 
 

 
Terminliste v/Ann Merete 
- Rulleskirenne – søknad i sportsadmin. Frist 15. juni eller så fort som 
mulig. 
- Langrenn søkes om i nytt verktøy innen 15. august. 
- Gikk gjennom fastsatte arrangement i Terminlista. 
- TD. Rennreglementet blir oppdatert tidlig høst. Vi arrangerer TD kurs 
etter det. Både klubber/arrangører og nye og gamle TDer oppfordres til 
å delta. 
- Høstmøter i soner (før 15. september). Terminliste, TD, 
Skiklubbutvikler. Org. og økonomi. 
 
Følgende hadde innspill til saken: 
Marianne Hoff, Arnfinn Paus, Stig Mortensen, Mads Pinnerød, Erling 
Eiterjord, Marit Elveos, og Mathias Djupvik. 
- Skiklubbutvikler ansatt. Starter 15. august. 
- Skikretsen møte med klubbene 27. august. 
- Rulleskirenn Salten. 



- Økonomi: Midler fra SNN samfunnsløftet til Nordlandscup, Post 3 
midler til aktivitet. 
- Terminliste. Flere og gode skirenn 
- Ikke legg lista for høyt. Få med de yngste på lokale renn. 
- Planlegge smart. Konsentrere renn? For å få ned reisebelastning. 
Konkurransefri helger? 
- Skjerm junior. Utfordring rekruttering. Sonerenn for aldersbestemte 
uavhengig av junior. 
- Unngå kretsrenn før nasjonale renn. 
- Få opp sonerennene. Lavterskel. 
- Nordlandscup til noe større – dobbelthelger. 
- Få med de yngste også i helgene. 
 
Reiseopplegg Nasjonale renn v/Anikken 
Reise som en gjeng fra Nordland Skikrets. Opptre som samla gjeng. 
Felles tilbud for løpere fra Nordland Skikrets. 
Må være enige om noen felles ting: 
- Hovedreiseleder 
- Smøreopplegg 
Må unngå at noen står uten tilbud. 
 
Følgende hadde innspill i saken: 
Marit Elveos, Erling Eiterjord, Torgeir Arntsen, Stig Mortensen, Mathias 
Djupvik og Mads Pinnerød. 
- Smøring – bli enige frem mot sesongstart. 
- Renn og samlinger. 
- Håper klubbene er med på felles opplegg. 
- Må finne en god løsning for smøring av ski. Leie profesjonell smører? 
Stk. pris for ski. 
- Få til et felles opplegg. Legge gode forutsetninger i bunn. Få avklart 
rundt smøring tidlig. Bo i lag, lagledermøter, smøring eks. felles 
smørebod. 
- Bestemme hvor vi skal legge lista i år. 
- Utg. pkt. felles smørebod. 
- Har fungert godt tidligere. Løpere får tilbud vi skigymnas. Avtale med 
leverandører for å unngå økonomisk risiko. 
- Tilbys dette? Kommer an på hvor mange løpere det gjelder. 
- Påmeldingsskjema til klubbene. Hvem har behov for hva.  
- LK sjekker med klubbene. 
- Ansette hovedsmører? Økonomi? 
- Troms – uttak av løpere. Rigg for smøring bygd opp over 
år.Hovedsmører koordinerende ansvar. Kr. 1500,- i døgnet – smører for 
Team SNN. 
- Kjøpe seg inn hos andre kretser? Benytte seg av kompetanse. 
- Fullt mulig. Viktig å ikke legge lista for høyt. Viktig å få samla gruppa 
og komme i gang igjen. 
- Transportløsninger rundt nasjonale renn – innspill til skikrets og 
skiforbund. Redusere kostnader på leiebil. Shuttlebuss. 
- Har fungert godt tidligere.  
- Fellesopplegg starter på flyplassen. Fordele utfra ant. Løpere. Lettere 
å få til på kretsnivå. 
 
Andre felles opplegg v/Mona 
- Samlinger: Jentesamling Salten 1.-4. september, og evt. 
Barmarkssamling? 



- Støtte til teknisk arrangør? 
 

 
Sak 7 Salten Langrenn 
 

 
Salten langrenn v/Mads Pinnerød, Tverlandet IL 
Gir oss et innblikk i hvordan langrennsklubbene i Salten samarbeider. 
- sosial møteplass 
- jobbe sammen 
- målgruppe 13-16 år. 
- jr. gruppe. Ønske om at kretsen skal tilrettelegge for junior. 
- samlingsplan. 
 
Følgende hadde innspill i saken: 
Stig Mortensen, Mads Pinnerød, Marit Elveos 
- Mulighet for åpen kretssamling? 
- September, Fauske/Valnesfjord teknisk arrangør. Kapasitet? 
- Ungdommene har lyst. 
- Løfte en samling til kretssamling? 
- Hvor mange deltagere kan det dreie seg om? 
- Kretssamling – hente ressurs i fra skiforbundet. 
- Tar det med inn i gruppa. 
 
Økonomi v/Stig: 
- om vi får sponsormidler kan vi kanskje bidra. 
- søke prosjektmidler. 
 

 
Sak 8 Avslutning, evt. 
spørsmål 
 

 
Andre spørsmål eller kommentarer v/Stig 
 
Følgende hadde ordet: 
Stig Mortensen, Mads Pinnerød, Marit Elveos, Kristian Amundsen, 
Mathias Djupvik. 
 
Finnes det noe opplegg for juniorene? 
- Mulig å knytte seg opp mot trener i Troms (Nord Norsk tilbud). 
Spørsmål, treningsplanlegging, åpne samlinger. 
- Noen junior løpere som bor hjemme. Vet ikke hvilket tilbud det skulle 
være? 
- Juniorer knyttet til klubbene. Kretssamlinger med trenere, skape 
fellesskap. Målet – gode samlinger. Det nivået man må legge seg på. 
- Vanskelig å få til Team/kretslagsmodell. 
- Troms. Basert på gode samlinger. Klubbtrenere på samlinger. (Line 
Heimdal). 
 
Rekruttering 
- Savner statistikk. Status i dag. Hvilke ambisjoner har vi? Hvilket nivå? 
Hvordan få KM mer attraktivt? 
- Nivå på renn/arrangement 
- Bevisstgjøring.  
- KM skal henge høyt. 
- Flest mulig til HL/NM jr. 
- Mange går klubbrenn – hvordan få med flere på sonerenn/kretsrenn? 
- Klubbene med. Sosialt og morsomt. Gjøre det attraktivt – KM, NNM. 
- Kan vi få til i andre soner, det som blir gjort i Salten? 
- Aktivitet, fellesskap. 
 



Klubbutvikler 
- Viktig at klubbene blir invitert inn tidlig. 
- Vi er passiv. Nødt til å brette opp armene. 
- Se på det som er bra og utvikle det (ikke bare se på det som er dårlig) 
- Vi må være offensiv. 
 
Konklusjon og avslutning v/Stig: 
- Ta fatt på det som er positivt og det som er mulig. 
- Avhengig av innspill fra klubbene. Vær snill å ta kontakt med LK. 
- Lære av de beste, de som lykkes. 
- Dele suksesshistorier. 
- Hva som skal til for å få opp aktiviteten 
 
 

 

 

Deltagerliste: 

 

Langrennskomiteen, Nordland Skikrets: 

Stig Mortensen, leder/KS Ski Lofoten 

Halvard Pettersen, medlem/Melbo IL 

Anniken Aune, medlem/Tverlandet IL 

Ann Merete Land, medlem/Valnesfjord IL 

 

Nordland Skikrets: 

Arnfinn Paus, kretsleder/Sortland og Omegn skiklubb 

Mona Myrland, adm.sjef 

 

Klubber: 

Petter Svendsen, Bossmo og Ytteren IL 

Linus Fjelddahl Svendsen, Bossmo og Ytteren IL 

Katrine Fjelddahl, Bossmo og Ytteren IL 

Kristian Amundsen, Fauske IL langrenn  

Kristian Hanssen, Halsøy IL  

Erling Eiterjord, Innstranda IL 

Marit Elveos, Innstranda IL 

Lars Nystadbakk, Innstranda IL  

Gøran Olsen, IL Siso  

Torgeir Arntsen, Sortland og Omegn Skiklubb 

Mads Pinnerød, Tverlandet IL ski 

Jørgen Kosmo, Valnesfjord IL  

Mathias Djupvik, Valnesfjord IL  

Marianne Hoff, IL Vinger  

Tor Olav 

 

Gjest: 

Anna Svendsen, Tromsø Skiklubb/landslaget 


