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REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS  

På Bardufosstun, 1. november 2013, kl. 18.00 – 20.00 

 
Til stede: Per Inge Nysted, Bjørnar J. Pettersen, Ole Erik Erdal, Reinhold Fieler, Janne 
Steien, Turid Krudtå, Tore Kurt Århus 
Forfall: Jan Eivind Pettersen 
  
 
Sak 1) Prioritering av søkere på Idrettskretsens idrettsstipend  

Det er innkommet 3 søkere på idrettsstipend, Henrik Haukland og Jesper Kufaas 
Alpint og Jonas Landsholm hopp. 
Kretsens prioritering: 1. Jonas Landsholm, 2. Jesper Kufaas, 3. Henrik Haukland.  

  
 
Sak 2) Søknad på støtte til kurs i snøproduksjon fra Bardu IL 

Det er søkt om kr 6 000 i støtte i forbindelse med arrangement av kurs i 
snøproduksjon. Styret anmoder dem om å søke aktivitetsmidler fra fylke. Troms 
Skikrets gir støtte på kr 2 600 som er mellomlegget mellom kr 6 000 og kr 3 400, 
som klubben vil motta i aktivitetsmidler. 
Det er viktig at man får opp kompetanse på området rundt snøproduksjon i fylket. 
Både alpint og langrenn er avhengig av å få trene tidligere snø tidligere på høsten 
for å være med å hevde seg nasjonalt. Dersom man får mer produksjon av snø i 
fylket vil man kunne unngå store kostnader på å reise ut av landet.  

 
 
Sak 3) Randonee søknad på støtte til deltakelse på Breddesamling av NSF 

i Romsdal 
 28/11-1/12, Stine Haustreis er interessert i å reise til denne samlingen.  

Pris kr 1000 for deltakelse + flybillett. Dersom personen er sentral i randonè-
miljøet i Troms, stiller styret seg positivt til å dekke kostnadene for denne 
samlingen. Det undersøkes med Rune Morten om hvilken funksjon personen som 
skal reise har. 

 
 
Sak 4) Høstmøtet i Skiforbundet i oktober 
- Hovedtema – breddeidrett og frafall. Dette er også tema på kretsens høstmøte 2. nov. 
- Informasjon rundt Petter Northug-saken. Det forventes i NSF at man blir enige og at 

signering av avtale mellom NSF og Northug gjøres snart. 
 
 
 



 
 
 
Sak 5) Troms Skikrets Handlingsplan 

Hvilke områder skal man prioritere og hvem skal være ansvarlig? 
Kapittel 1, Breddeidrett ble gjennomgått og diskutert. Dette er et område som blir 
spesielt prioritert av NIF og NSF i kommende periode, så det er viktig at også 
skikretsen har høy prioritet på dette og spesilet for aldersgruppen 13-10 år. 
 
1.1.3 og 1.1.4 – Ski i skolen og i barnehager 
En rekke konkrete tiltak ble drøftet. Kombinertkomiteen ved Torer Kurt har planer 
om skilekanlegg og videreføring av aktiviteter ved bla Fagerlidal skole.  
Dersom vi skal ha forhåpninger om å få midler fra NSF til dette arbeidet bør man 
lage et prosjekt som omfatter flere skoler i fylket. For eksempel ved Mortensnes 
skole i Tromsø som er i gang med et anlegg. 
Ski-SFO er et eksempel på hva man kan få i gang i kommunene. Her kan kretsen  
hjelpe til med å lage konsepter for dette. Her kan vi samarbeide med flere idretter. 
Vi kan jobbe med å få utdannet både lærere og annet personell. Vi har gode 
instruktører som vi kan kjøre skileik-lederkurs.  Kan man f.eks. lage skreddersydde 
opplegg for kommunene.  Ansvarlig Turid Krudtå. 
Instruktører som kan kontaktes: Tove Fuglem, Åse Flydal, Kirsten Krane. 
 
1.2 Klubbaktivitet barn 6-12 år 
Mål: Skiklubbene skal sikre en åpen og inkluderende klubbaktivitet for 
å rekruttere og beholde utøvere.  
På dette området arbeides det veldig godt i Troms. Det er stor aktivitet i klubbene i 
denne aldersgruppen. 
 
1.3: Klubbaktivitet 13 – 19 år.  
Mål: Skiklubbene skal arbeide for at flere ungdommer velger å være 
aktive innenfor organisert idrett lengst mulig. 
I denne aldersgruppen opplever skiidretten på lik linje med annen idrett stort 
frafall. Her bør vi gjøre en innsats for å få klubbene til å gi tilbud og motivere 
utøverne til delta/fortsette i miljøet om ikke som utøver som trener leder e.l.  

 Man bør være mer bevisst som trenere å skape et miljø i treningsgruppene.  
Dette er et område som ikke ligger inne i noen trenerutdanning. 
Man må også gjøre en innsats for å beholde foreldrene og ta vare på de som slutter 
som aktiv – få dem med som trenere e.l. 
Det oppleves mer og mer i skiidretten at foreldre som har store ambisjoner på sine 
barns vegne blir mer synlig og framtredende i miljøet. Det er en individualisering 
av idretten, som kan bli veldig skadelig for bredden. 

 Viktig å ha godt utdannede trenere på lavere aldersgrupper. 
Man må også stimulere klubbene til å holde klubbutviklingskurs. Hva er det vi 
ønsker i klubben, hvilke målsettinger skal vi ha osv. 

 
Sak 3) Innstilling til Høstmøte – Representanter til NSFs ting i Loen i Stryn, 
  våren 2014. 

NSFs lov sier at Kretsleder, en styrerepresentant og tre klubbrepresentanter møter 
på tinget. På høstmøtet skal disse velges.  
 
 
 



 
 

Kretsens forslag: 
a. Lederen i hver skikrets. Ved leders forfall møter nestleder. Er både leder og 
nestleder forhindret fra å møte, kan det velges annen representant 

  
Per Inge Nysted, Bardu IL 

 
b. En representant fra hvert kretsstyre 

 
Svein Robert Robertsen, Kvaløysletta Skilag 

 
c. Representanter for idrettslagene, som er medlemmer iht. § 4, valgt av og 
blant disse etter følgende skala iht. NIFs oppgave pr. 31. desember året før 
Skitinget: 

 
Merete Paasche, Tromsø Slalom- og Freestyleklubb 
Heidi Gløtta Kristiansen, Pioner Ski IL 
Sveinung Karlsen, Medkila Skilag   
 
Vedtak: 
Forslaget ble enstemmig vedtatt: 
 
 
Det bør startes en prosess med å få inn representanter fra Nord Norge i styre og 
komiteer i Norges skiforbund. Først gjør man henvendelse til de som sitter i der i 
dag om de ønsker å fortsette. 
Alpinkomiteene i Troms og Nordland har allerede startet arbeidet med å få en  
representant fra en disse fylkene inn i AK i NSF. 
 
 

Sak 5) Eventuelt 
Anleggsplanen sendes ut til alle klubber, fylkeskommunen og kommunene i 
Troms. Planen bør presenteres for fylkeskommunen og noen kommuner innen den 
20. november.  
 
 
Neste styremøte kan bli 18. november, kl. 14.00 med besøk i Grønnåsen 
Hoppanlegg. Det kan være dato for NSFs nyansatte anleggskonsulent kommer på 
besøk til Tromsø. Vi avventer tilbakemelding fra NSF. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 20.00 


