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REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS  

På Bardufosstun, 22. august 2013, kl. 18.00 – 20.30 

 
Til stede: Per Inge Nysted, Bjørnar J. Pettersen, Ole Erik Erdal, Svein R Robertsen, Janne 
Steien, Turid Krudtå, Reinhold Fieler, Jan Eivind Pettersen, Tore Kurth Århus 
  
 
Styreleder informerte om: 

- NSFs styreseminar hvor bla annet organiseringen av Randonee aktiviteten i NSF skal 

behandles 

- Saken rundt NSFs inngåtte avtale med klesleverandøren Bjørn Dæhlie og skipresident Erik 

Røstes rolle. NSF og skipresidenten har opptrådt ryddig og mediestyret roet seg fort. 

 

Sak 1) Økonomirapport pr. 31.07.13 
 Regnskapsrapport pr. 31.07.13 ble gjennomgått.  

Rapporten omarbeides slik at man får fram sammenlignbare tall ihht ny budsjett 
og regnskapsmodell. 

 
 
Sak 2) Handlingsplan 2013-2015 
 Saken utsatt. 
 
 
Sak 3) Høstmøtet 1-2 november 
 Årets Høstmøte foregår 1.-2. november på Bardufosstun. 

Anne Ragnhild Kroken, som er konsulent for funksjonshemmede i skiforbundet, er 
invitert til møtet, hvor da hovedtema vil bli integrering av funksjonshemmede i 
skiidretten. Hun vil svare 10/9 om hun kommer.  
Dersom hun ikke kommer vil hovedtema bli den nye trenerløypa.  
Det vedtas på neste styremøte om møtet skal gå over en eller to dager. 
Erik Røste (skipresidenten) inviteres også til møtet. 
 
Foreløpig program: 
Fredag 
Komite- og styremøte  
Lørdag 
Hovedtema – Integrering av funksjonshemmede i skiidretten.  

 Lunsj 
 Komiteene har adskilte møter 



 
 

Forslag til saker til på senere fagmøter: Frafallsproblematikken og rekruttering og 
anleggsutvikling. 

 
 
Sak 4) Rapport fra grenkomiteene 
  
4.1 Hoppkomiteen 

- Terminlista for 2013/14 er nesten ferdig. Det gjenstår fortsatt noen hull.  
- En flyttbar plasthoppbakke (3 meter) har vært på rundgang i Finnmark. Det skal 
nå rundt på skolene i Finnmark. Veldig positiv respons. 
- Trønderhopp engasjerer seg nå for å få på plass dyktige trenere i Tromsø. De er 
veldig fornøyd med hopperne som har kommet fra Tromsø de siste årene.  
- Det er også gryende aktivitet i hoppmiljøet i Harstad, hvor det også er 
langrennsløpere som kan være interessert i kombinert. 
- Mobakken har vært ute av drift og det har ikke vært mulig å hoppe der i sommer. 
 
 

4.2 Alpinkomiteen  
- AK er konstituert og er godt i gang med arbeidet med terminlisten. Dette arbeidet 
gjøres i samarbeid med Nordland.  
- Det må gjøres en jobb i alpinmiljøet for å få alle i å dra i samme retning. 
- Man vil prøve i samarbeid med Nordland å få en nordnorsk representant inn i 
Alpinkomiteen i Skiforbundet. 
- Det skal være en samling i Bardu i regi av skiforbundet, Ironman. Denne 
avholdes i september. 
- Lisbeth Øgård ble valgt inn som medlem i AK på kretstinget. Hun hadde sagt ja til 
å være varamedlem, men ønsker ikke å sitte som medlem i utvalget. AK har 
fullmakt til å hente inn et nytt medlem, som vil godkjennes av kretsstyret. 
- Årsrapport 2011/12 ble ikke behandlet på kretstinget og må legges fram til 
godkjenning i styret. 

 
 
4.3 Kombinertkomiteen 
 - Samarbeider tett med hoppmiljøet. 

- Det jobbes mot flere miljø for å få aktivitet på flere steder. Det er stort sett 
rekrutteringsarbeid som gjøres.  
- Det bør gjøres en innsats på skolene. Ungene hopper hvis det er en hoppbakke i 
nærheten. Det bør også gjøres en innsats for å utdanne lærere og SFO-personell 
 

 
4.4 Langrennskomiteen 

- Det er stor aktivitet i langrennskomiteen. Det meste av arbeidsoppgavene man 
holder på med nå skal være ferdigstilt til høstmøtet. 
- Det er stor samlingsaktivitet og interessen/deltakelsen er stor. 
- Det arbeides mot rekrutteringsarbeidet med juniorene. Det er ansatt ny 
hovedtrener for juniorene, Bjarne Ryvoll, Medkila Skilag. 
- Jenteløftet – et prosjekt som skal jobbe med få å få jenter til å bli seniorer 
(målsetting er 10 seniorløpere). Prosjektet omfatter langrenn og skiskyting. 
Initiert og planlagt av NTG Tromsø. Finansiert av SNN med kr 250 000 pr år i tre 
år. Inneholder trening, kosthold, fysiologi mm. 



 
 

Det pågår nå en prosess for å få på plass hvem som skal organisere prosjektet.  
Blant annet OLT, Sunn Jenteidrett vil bidra til prosjektet. 
Det ble stilt spørsmål om hvorfor det ikke er flere idrettsgrener med i prosjektet. 

Samarbeid med flere idretter bør vurderes. Referater og info fra dette arbeidet 

sendes ut til styret. 

- Det er stor reiseaktivitet i langrenn, man er godt i gang med planleggingen. 

- Målet til LK er å få flere deltakere kvalifisert til WC og Jr VM. 

- Terminlistearbeidet er godt i gang. Det er en ny ansvarlig for dette arbeidet i LK, 

Hilde-Gunn Waltenberg. 

Man bør tenke litt nytt i forhold til arrangementene våre. Tilleggsaktiviteter mm. 
++ 
 
Troms Skikrets stiler seg positivt til Barents Wintergames. For sesongen 2014, kom 
arrangementet noe sent på banen og det kolliderer med NNM på ski på Bardufoss. 
TSK har tilbudt å transportere løpere fra Tromsø  til Bardufoss for å delta i NNM. 
Dette er ikke avklart pr. i dag. 
 
 

 
Sak 5) Eventuelt 
 
5.1 Langnes Skipark 

Kretsen har mottatt en henvendelse fra Geir Aspenes, som er aktiv innenfor 
Freestylemiljøet i Tromsø. Han leder arbeidet, sammen med Mortensens 
velforening, med å etablere Langnes Skipark i Tromsø. Dette vil være en type 
nærmiljøanlegg for freestyle og hopp. De har mottatt midler fra SNN og 
Gjensidigestiftelsen, som ligger på vent i påvente av godkjenning fra Tromsø 
kommune regulerer dette prosjektet planen.  Han ber om kretsens drahjelp i 
arbeidet mot kommunen slik at prosjektet kommer inn i planene før man mister 
tildelte midler. Det formelle i forhold til eierskap. 
Kretsen stiller seg veldig positiv dette og lignende prosjekt og vil være med å gi den 
drahjelp vi kan for å få dette gjennomført.  

 
 
5.2 NM Søknad 2016 – KSL og TSKL – Anbefaling 

Tromsø Skiklubb Langrenn og Kvaløysletta Skilag vil søke på NM del i 2016 og ber 
om at Troms Skikrets gir sin anbefaling til søknaden. 
Det arbeides med søknad på arrangementet. Man arbeider nå med å få på plass en 
hovedkomite. Søknadsfrist er 1/10 og man tar sikte på å være ferdig med søknaden 
1/9. Det søkes med Kvaløya Skistadion som arr.sted, med mulighet for å legge det 
til et mulig ferdigstilt Barents Arena. 2016 er en sesong uten store internasjonale 
mesterskap og vil derfor være en fin sesong for NM arrangement. Dette vil være et 
stort løft for langrennssporten i Troms. 
 
Skikretsen gir sin anbefaling til søknaden. Søknaden er ikke ferdig, men på basis av 
søknaden som ble utformet i 2011 kan man gi sin tilslutning. 
  
 



 
 
5.3 Anleggsplanen 
 Ole Erik informerte om små endringer i den reviderte anleggsplanen. 

Den nye planen sendes ut til styret og tas opp til behandling på neste styremøte. 
 
 
Neste styremøte torsdag 26. september på Alfheim. 
 
 
Møtet hevet kl. 20.30. 


