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REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS  

Tromsø, 24. juni 2014, kl. 18.00 – 20.45 

Til stede: Per Inge Nysted, Turid Krudtå, Ole Erik Erdal, Janne Steien,  
Forfall:  Reinhold Fieler, Jan Eivind Pettersen, Tore Kurt Århus  
Dessuten møtte:  Toril Skaflestad NSF 
Referent:  Birgitte Gustavsen   
 
 
Sak 1) Godkjenning av referat fra forrige styremøte 
 Referat fra forrige styremøte godkjent 
 
Sak 2) Utdanning v/Toril Skaflestad 

Toril Skaflestad er styremedlem i Norges Skiforbund og har bla utdanning som 
ansvarsområde. Hun presenterte Skiforbundets kompetanseområde som skal 
følges opp bla. i krets. Hun kom også inn på historisk utvikling og statistikk på 
dette området. 
 
Trenerløypa – i 2010 vedtok norsk idrett et nytt rammeforslag for en felles 
trenerløype for alle særforbund. Målet med ny trenerløype ble definert gjennom at 
«Trenerutdanning skal sikre en kompetanse basert idrettsutvikling gjennom 
kvalifiserte trenere», gjennom en felles standardisering for alle idretter. 

 De nye trenerkursene har følgende tidsramme: 
Trener 1 – 45 t + 45 t praksis 

 Trener 2 – 75 t + 75 t praksis 
 Trener 3 – 90 t + 90 t praksis 
 Trener 4 – 90 t + 90 t praksis 
 

Pr. i dag har alle grenene bortsett fra alpint ferdigutviklet Trener 1 kurset. 
Langrenn skal gjennomføre de første Trener 2 kursene i år. De øvrige kursene er 
ikke ferdigstilt pr dd. 

  
 Hva kan vi gjøre i Troms? 

Det har vært vanskelig å få til det nye Trener 1 kurset i Troms i høst og vinter. Det 
kan se ut til at årsaken er at det at kurset er for omfattende. 
- Man vil til høsten gjennomføre Treningslederkurs i fylket, som er en del av 

Trener 1 kurset. Og neste år gjennomføre den resterende delen. 

- Kretsen sender en forespørsel til klubbene for å kartlegge utdanningsbehovet. 

Klubbutviklingskurs, TD/arrangørkurs og trenerkurs. Turid Krudtå, Anne 

Myhr og Birgitte Gustavsen formulerer et brev til klubbene. 



 
 

- Eks. forsøke å få Trener 1 kurset inn i skoleverket - ungdomsskole og 

videregående skole. 

 

Sak 3)  Orienteringer fra leder 
- Ekstraordinært kretsting 

Det er kommet et brev til kretsstyret fra Medkila skilag vedr. valg av ny LK 

leder på det ekstraordinære tinget. De er kritisk til at kretsen ikke informerte 

om de konflikter som er bakgrunn for valget, samt hvilket syn de ulike 

kandidatene representerer. De reagerer også på en uttalelse fra en representant 

fra Dølaski, som man mener ikke fremmer interessen for å delta i det frivillige 

arbeidet idretten er avhengig av.  

Kretsstyret tar selvkritikk på at det ikke var godt nok kjent hva som var årsaken 

til at forrige LK leder trakk seg.  

 

- LK møte Troms 

Det «nye» LK har hatt ett møte. De har gjort en intern arbeidsfordeling.  Hogne 

Eidissen er kretsens representant i styringsgruppa til Team Veidekke NN. 

 

 
Sak 4) Økonomi 

Regnskapsrapport pr. juni ble gjennomgått.  
 
Det vil fra kommende sesong bli slutt på bestilling av flybilletter for løpere, 
gjennom kretsen. Dette på grunn av endring i avtalen kretsen har hatt med 
Norwegian i flere år. Denne blir vanskeligere og mer kostbar for kretsen og 
håndtere.  Dette arbeidet er også meget tidkrevende og man ser at dette kan gå ut 
over andre arbeidsoppgaver som er viktigere for kretsen. 
Kretsen lager likevel et godt reiseopplegg og tilrettelegger det slik at jobben med 
flybestilling blir overkommelig for klubbene. 
 

 
 
Sak 5) Eventuelt 
 
1 Møteplan: 
 Torsdag 4. sept., Bardufoss. 
 Vi tar sikte på å gjennomføre et klubbutviklingskurs i styret i oktober. 
  

 
Møtet hevet kl. 21.20. 


