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Styremedlemmer                                                            Tromsø 22. oktober 2014 
Kopi: kontrollkomiteen 
 

 
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS  

Tromsø, 22. oktober 2014, kl. 18.00 – 20.00 

Til stede: Per Inge Nysted, Turid Krudtå, Ole Erik Erdal, Reinhold Fieler,  
Jan Eivind Pettersen 

Forfall:  Janne Steien, Tore Kurt Århus, Hogne Eidissen  
Referent:  Birgitte Gustavsen   
 
 
Sak 1) Godkjenning av referat fra forrige styremøte 
 Referat fra forrige styremøte godkjent. 
 
 
Sak 2) Orienteringer fra adm.sjef/leder 

Per Inge orienterte om status på representasjonsavtalen mellom NSF og Petter 

Northug.  

 

Sak 3)  Regnskap 
Gjennomgang av regnskap pr okt. og prognose for 2014. Det er positive signaler på at 
Team Veidekke NN vil redusere på opparbeidet underskudd, ihht krav fra kretsstyret 
for 2014. For øvrig er regnskapet ihht budsjett. 

 
 
Sak 4) Høstmøte – tid og agenda 
 Høstmøte Troms Skikrets går onsdag 5. november på Bardufosstun.  
 Agenda: 

- Kl. 1800-1945 Antidoping + div info fra kretsleder 

- Kl. 1900-2100 Komitemøter 

Komiteene setter opp sine agendaer som legges ut på nettsiden fortløpende. 

 
Sak 5) Rapport fra grenkomiteene 
  

Langrennskomiteen 
- I rute i sesongforberedelsene 

- Høyere aktivitet på trenerkurs i høst enn i fjor 

- Terminlisten klar med Sparebebank1 Nord-Norge Cup 

- Økonomien i Team Veidekke ser bra ut 

 
  



 
 

Hoppkomiteen 
- NSF har pålagt at hver krets nedsetter et dommerutvalg. Disse skal være med på alle 

vår- og høstmøter. Dette er på plass i Troms.  

- I Troms har man mange dommere, men for få hopprenn. 

- Tromsø SK får overta hoppanlegget fra Mobakken i Bardu. Plast og heis skal på plass i 

Grønnåsen i løpet av høsten vinteren. Saken er godkjent av kommunestyret i Bardu.  

- Skjærhaugen – det bygges ny 70-metersbakke. Et fantastisk arbeid er utført av 

Øverbygdhopp. 

- På høstmøtet hopp og kombinert kjørt i samme møte. Hovedtema på møtet er 

rekruttering til hopp- og kombinertsporten. 

- Trenerkurs kjøres i Tromsø i november av landslagstrener, Rune Rebben. Det er 

samtidig miljøsamling for utøvere og det er deltakere fra hele Nord-Norge. 

- Hovedutfordringen for hopp er rekruttering. 

 

Alpinkomiteen 
- En av de forespurte representanter til Alpinkomiteen er kommet i gang, Merethe 

Paasche fra Tromsø SFK.  

- Fungerer fortsatt bra med samlinger i samarbeid med Narvik miljøet. Det er et godt 

samarbeidsklima i mellom klubbene. 

- Det oppstår en rennkollisjon i mars, HL i Bardu og FIS-renn i Tromsø. I tillegg er det 

NM i Narvik uken etter. Denne kollisjonen kan skape problemer i forhold til utstyr. 

- Det er et stort behov for å utdanne trenere. Man står nå i et vakuum hvor flere 

trenere/foreldre har sluttet og nye kommer til.  

- Pr i dag har man ikke noen juniorer i Troms. De har enten sluttet eller flyttet i fra 

landsdelen. 

- Det brukes mye ressurser i alpinmiljøet i Troms på å planlegge de store 

arrangementene til vinteren. 

 
Anleggskomiteen 
- Anleggsutvalget har hatt ett møte i høst. Det skal gjøres en liten oppdatering av 

anleggsplanen. Det er også mulig at man må gjøre en endring på mandatet til 

utvalget. Dette kommer man nærmere tilbake til. 

- Det bør også gjøres noen avklaringer i forhold til alle hoppbakkene som står ubrukt 

rundt omkring i fylket. Kan de omgjøres til annen type anlegg? 

- Det planlegges en større utbygging av Saga skistadion. Nordreisa IL har fått en 

uttalelse/støtte fra Troms Skikrets. 

   

Sak 6) Eventuelt 
 

1 Neste møte, Høstmøtet på Bardufoss onsdag 5. november. 

 
 

Møtet hevet kl. 20.00. 


