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Kopi: kontrollkomiteen 
 

 
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS  

Bardufosstun, 23. september 2015, kl. 18.00 – 21.30 

Til stede: Per Inge Nysted, Turid Krudtå, Reinhold Fieler, Beate Ingebrigtsen, Hogne 
Eidissen, Erik Gravem (Alpinkomiteen), Jan Eivind Pettersen 

Referent: Birgitte Gustavsen   
 
 
Sak 5-15/17) Antidoping  
 

Det tas kontakt med de største klubbene for å få minimum 10 «Rene idrettslag» i 
kretsen. 

 
Kretsleder og adm.sjef besøkte juniorsamling Langrenn i september og orienterte om 
«Ren utøver». Det var enighet om at utøverne skulle gjennomføre «Ren utøver» 
innen november. Adm.sjef følger opp utøverne. 

 
 
Sak 6-15/17) Regnskapsrapport 
 Rapporten pr sept ble behandlet.  
 Spesielt kommentert regnskap for Team Veidekke Nord Norge 
 
 
Sak 7-15/17) Høstmøte Troms 

Høstmøtet i kretsen blir lørdag 7. november på Bardufosstun. 
Det jobbes med foredragsholder til fellesdel. 
På høstmøtet skal det velges erstatter i hederstegnkomiteen.  
 
Alle komiteene møter fredag 6/11 til komitemøter og felles middag.  

 
Sak 8-15/17) Høstmøte NSF 16-18/10 

NSFs høstmøte gå i år 16-18/10 på Gardermoen.  
Fra kretsstyret møter Per Inge og Turid på kretsledermøtet 
Hogne og Håkon på fagmøte langrenn og Trond Viggo Opdal på anleggsseminaret.  

 
 
Sak 4-15/17) Anleggsituasjonen i alpinanleggene i Tromsø og Bardu 

Anlegg Kroken alpinanlegg konkurs – vegen videre. 
Reinhold Fieler orienterte om situasjonen i Tromsø hvor Kroken alpinanlegg er 
konkurs. Det er strid mellom eier og Tromsø Alpinklubb om eierandel av aktiva i 
anlegget. Klubben kan miste rettigheten til å bruke anlegget ved en eierovertakelse. 
Klubben har behov for juridisk hjelp. 
Skikretsen vil bidra i prosessen sammen med Troms Idrettsråd og Troms Idrettskrets. 
Saken tas også opp med Norges Skiforbund. 



 
 

 
Erik Gravem informerte om prosessen rundt Bardu alpinanlegg i Steilia. Bardu 
Kommune ønsker å overføre ansvaret for drift av anlegget til Bardu Alpinklubb.  
Klubben jobber med å kartlegge kostnaden og ansvaret de påføres ved å drifte 
anlegget. Dette er et stort ansvar for en klubb sbaserer sin drift kun på frivillig 
innsats. Det er kritisk i forhold til drift til vinter med å få avklart situasjonen. 
Det samme gjelder drift av langrennsanlegget hvor Bardu IL ski nå har frasagt seg 
ansvaret for drift/tråkking av skiløypene. Det avventes en avgjørelse av Bardu 
kommune. 
 
 

Sak 5-15/17  
Hopp/kombinert 
Det har vært avholdt møte i hopp og kombinertkomiteen med klubbene. Terminlisten 
for kretsen er satt. 
Nytt anlegg i Tromsø: Det planlegges i første omgang om å restaurere anlegget slik det 
er i dag. Bygging av 90-meters bakke utsettes. Tidl leder i TSK, Gunnar Sander, leder 
arbeidet for Troms Skiklub. Det er viktig å få framdrift i planleggingen. 
Det er overtatt en del utstyr fra Mobakken. Det må undersøkes om utstyret er i orden 
før det fraktes til Tromsø. 
 
Alpint 
AK har gjennomført møter med klubber hvordan man kan samarbeide på en bedre 
måte i kretsen. Mye bra aktivitet, men man er sårbar i forhold til anleggssituasjonen i 
fylket. Det er viktig for rekrutteringen til alpint å få anlegget i Steilia tidlig i gang i 
høst.  
 
Langrenn 
Det er full drift i langrenn og god stemning. 
Team SNN U23 er kommet i gang. 16 løpere er med på laget og Kjetil Olsen er ansatt 
som trener. Det er et godt samarbeid mellom trenere i kretsen. 
Det jobbes med å forlenge eksisterende samarbeidsavtaler og det ser lovende ut.  

 
 
Sak 6-15/17) Eventuelt 
1 Barents Wintergames skal arrangeres i Murmansk 1-3/4 2016 for juniorer. Arrangør 

dekker kost og losji. Barentssekretariatet vil antakelig også dekke reisekostnader. 
Langrennsøvelser ønskes av alle landene.  
Kretsstyret stiller seg positiv overfor dett og sender for videre behandling saken til LK.  
 

2 Hederstegnkomiteen må ha et nytt medlem. Klubbene bes om forslag til nytt medlem 
og dette oppnevnes på høstmøtet 7/11. 
 

3 Trond Viggo Opdal er leder i komiteen. Det må oppnevnes representanter fra 
langrenn og hopp. Leder i utvalget innkalles til anleggssaker i styret. 

 
4 Representasjonsbekledning bestilles til styret. 
 
5 Narvik Skiklubb har anket saken om overgang til Troms skikrets til NSF. 



 
 

Saken ble behandlet i skistyret i begynnelsen av september. Saken ble da utsatt og 

NSF har bedt klubben komme med sportslige argumenter for å flytte over til Troms 

Skikrets. NSF skal å nytt behandle saken i oktober. 

 
 
Styret må ha et telefonmøte før 15/10 for å prioritere søkere på idrettsstipend og 
prepareringsutstyr. Neste ordinære styremøte 6/11.  
 

 
Møtet hevet kl. 21.30. 
 


