
 
 
 

1 
 

 
Troms Skikrets 
 
Postboks 12, Idrettens Hus 
  
9251 TROMSØ 
 
Besøksadresse: Stadionveien 3-7 
 
 
 
T: (+47) 934 14 714 
 
Org.nr. 970 549 625 
 
 
 
www.tromsskikrets.no 
 
troms@skiforbundet.no 
 

 
 
Styremedlemmer                                                            Tromsø 6. november 2015 
Kopi: kontrollkomiteen 
 

 
REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS  

Telefonmøte, 6. november 2015, kl. 18.00 – 20.00 

Til stede: Per Inge Nysted, Turid Krudtå, Reinhold Fieler, Beate Ingebrigtsen, Egil 
Haukland, Jan Eivind Pettersen 

Referent: Birgitte Gustavsen   
 
 
Sak 10-15/17) Anleggskomiteen – mandat og medlemmer  

Leder av anleggskomiteen er Trond Viggo Opdal, Bardu Alpinklubb. 
Hopp-/kombinert- og Langrennskomiteen oppnevner en kandidat hver. 

Anleggskomiteens mandat: 
- Lage en beskrivelse/prosedyre for å søke om Tippemidler mm. 
- Oppdatering og evt. omprioritering av anleggsplanen. 

Komiteen jobber kontinuerlig og legger fram forslag til oppdateringer/ 
omprioriteringer for kretsstyret. Planen behandles av kretsstyret to ganger pr år, i 
forkant av fagmøtene (vår og høst).  

    
 
Sak 11-15/17) NSFs høstmøte  

Per Inge informerte om saker som ble gjennomgått på Norges Skiforbunds høstmøte. 
Klubbundersøkelsen – Sendt ut til alle klubber. Besvarelsene skal danne 
grunnlaget for den nye handlingsplanen for Ski Norges, som skal vedtas på Skitinget 
våren 2016. Klubbene anmodes om å besvare undersøkelsen. 
Antidoping – Det jobbes med klubber og utøvere for å få gjennomført «Ren klubb» 
og «Ren utøver». 
Valg NSFs ting – Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid. Kretser og klubber kan 
sende inn forslag på kandidater i februar. 
Idrettsråd – Klubber oppfordres til å ha representanter inn i Idrettsrådene. På den 
måten vil skiklubbene få større innflytelse når det tas viktige avgjørelser i sin 
kommune. 
 
 

Sak 12-15/17) Presentasjon av Randonee 
Tor Andre Skjelbakken, leder av Tromsø Rando, informerte styret om 
Randoneeaktiviteten i fylket og Nord Norge. 
 
Det arrangeres Rando Cup 2015/16 
19. mars Lyngen Lyngen/Karnes IL 
2. april  Narvik  Narvik Alpinklubb 
16. april Blåtind  Laksvatn Skiskytterlag 
23. april Skittentind Tromsø Rando 



 
 

Det er et potensiale for samarbeid mellom alpint, langrenn og randonee. Både med 
trening, teknikk og anlegg. 

 
 
Sak 13-15/17) Eventuelt 
 

1. Det ble stilt spørsmål om kriteriene for bosted til utøvere på Team Veidekke Nord 

Norge. Dette er en sak styringsgruppen for TVNN diskuterer og det vurderes hvordan 

man vil håndtere bosted ved uttak av løpere sesongen 2016/17. 

  

2. Det avholdes sonevise møter hvor Antidoping, Sportsadmin, mv. tas opp. Per Inge og 

Birgitte tar en runde hos alle sonene, andre fra styret deltar der det passer.  

    
Møtet hevet kl. 20.00. 


