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REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS  

Tromsø, 27. oktober 2016, kl. 18.00 – 20.00 

Til stede:  Per Inge Nysted, Beate Ingebrigtsen (pr tlf), Rune Eilertsen (AK), Hogne 
Eidissen (pr tlf), Reinhold Fieler, Jan Eivind Pettersen, Trond Viggo Opdal 
(leder av anleggsutvalget) 

Forfall: Turid Krudtå 

Referent:  Birgitte Gustavsen   

 
Sak 40-15/17) Anleggsplan Troms Skikrets – oppdatering 

Kretsens anleggsplan må oppdateres ihht. til endringer som har skjedd vedr. 
Barents Stadion/Grønnåsen skistadion (pkt. 7.2.2). Siden anlegget nå er lagt 
på is av Tromsø kommune mener styret at Storelva Skistadion vil være det 
naturlige regionanlegget for langrenn.  
Det må oppnevnes en representant fra langrenn til anleggsutvalget. 
Utvalget vil framover jobbe gjennom anleggsplanen og oppdatere de ulike 
anleggene. 

       
 
Sak 41-15/17) Orientering fra NSFs høstmøte 

Dopingsakene med Sundby og Johaug, enormt mediatrykk. 
Henvendelse fra AU for skikretsledere, samme dag som Johaugsaken ble 
offentliggjort om kretslederne ville være med en støtteerklæring til 
skiforbundets ledelse for å roe situasjonen i saken. 
«Skikretsledere har tillit til at pres og ledelse kan ordne opp i saken.» 
På høstmøtet ble støtten gjentatt av kretslederne. Enkelte har ment at det var 
for tidlig å gå ut med støtteerklæring. NSF mener uttalelsen roet situasjonen. 
Nrk og VG har vært i kontakt med flere kretsledere og LK ledere for å få.

 Toril Skaflestad vil orientere kretsens høstmøte om saken. 
 

Astmasaken er under utredning av en komitè som består av Antidoping, 
Danmark, Sverige og Finland og styres av en norsk statsadvokat (+??). 
Per Inge orienterte kort info om NSFs redegjørelse. 
Skadelig for idretten at dette har skjedd. Spesielt overfor utlandet. 
NSF har gjort en god jobb for å forhindre doping ifb avtalen med Antidoping 
Norge – Ren utøver og rent idrettslag. 
Kretsen jobber videre med å få våre utøvere til å gjennomføre Ren utøver og 
klubbene til å sertifiseres seg som Rent idrettslag.  

 
Skipolitisk dokument  

  Arbeid framover i kretser og mot klubber – egen sak. 



 
 
Sak 42-15/17) Prioritering Troms Fylkes Idrettsstipend 

Det er kommet seks søkere til Troms fylkes idrettsstipend for 2016 pr 27/10. 
Søknadsfrist er 30/10. Styret prioriterte de innkomne søknadene og avventer 
om det kommer flere søkere før innsending til TF. 

    
 
Sak 43-15/17) Økonomi 
  Økonomirapport pr oktober ble behandlet. 
 
 
Sak 44 15-17) Høstmøte Troms 12. november – fellesdel 

Tema på fellesdelen på kretsens høstmøte blir presentasjon av skiforbundets 
nye utviklingsmodell. Anleggskoordinator, Marit Gjerland fra Skiforbundet 
presenterer saken. 
 
Det avholdes sonemøter før nyttår hvor utviklingsmodellen blir gjennomgått 
og diskutert. 

 
Sak 45 15-17) Avtale med Redd Barna 

Norges Skiforbund og Redd Barna har inngått et samarbeid for å bidra til at 
barn som har flyktet til Norge skal få ta del i skilek og vinteraktiviteter, og bli 
bedre kjent med lokalsamfunnet. Skikretsen er i kontakt med det RB kontoret 
i Troms og forsøker å få i gang aktivitet for barn på flyktningmottak i fylket. 

 
 
Sak 46 15-17) Rapport fra grenkomiteer 

Hopp 
  Tromsø Skiklub hopp stilte med to lag i NM laghopp (største klubb).  

Harstad skiklubb har utbedret hoppbakken. De har fått hjelp fra Forsvaret. 
Hopp har eget høstmøte i Tromsø 8/11. Utviklingssjef, Tor Øvregård kommer 
og snakker om den nye utviklingsmodellen. 

  Terminlisten for sesongen er klar.  
Øverbygdhopp har søkt om å arranger NNM i 2017. Hoppkomiteen ser at det 
kan bli vanskelig å få nok utøvere til å delta.   

 
 
Møtet hevet kl. 20.00. 
  


