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REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS  

Tromsø, 14. februar 2017, kl. 18.00 – 20.00 
 

Til stede:  Per Inge Nysted, Turid Krudtå, Beate Ingebrigtsen,  
Jan Eivind Pettersen, Rune Grov Eilertsen,  

Forfall: Reinhold Fieler, Hogne Eidissen 

Referent:  Birgitte Gustavsen   

 
Sak 54-15/17) Økonomi 

Økonomirapport pr 31.12.2017 behandlet. Regnskapet revideres og 
godkjennes endelig på neste styremøte. 

 
Sak 55-15/17) Handlingsplan 2017-2019 

Mål og tiltak til handlingsplan for 2017-2019 ble gjennomgått med grunnlag 
av tilbakemeldinger fra sonemøter avholdt i november og desember. Mal på 
oppbygning av HP etterlyses fra NSF. 

 
Sak 56-15/17) Mulighetsstudie anlegg Kvaløysletta  

Skikretsen har mottatt en henvendelse fra Hermod Bjørkestøl ang en 
mulighetsstudie for et felles anlegg for hopp, langrenn og skiskyting på 
Kvaløysletta. Anlegget skal være et regionalanlegg for Nord-Norge og skal 
kunne møte krav på nivå med anlegg på topp internasjonalt nivå. 
 
Skikretsen stiller seg i utgangspunktet positiv til mulighetsstudien, men 
etterlyser hvem som er oppdragsgiver og om planene er forankret i idretten. 
Mer informasjon må framkomme før vedtak kan fattes.   

 
 
Sak 57-15/17) VM alpint til Narvik 
  Troms skikrets støtter opp om Narvik som søkerby til alpin-VM i 2025.  

Narvik har både anlegg og infrastruktur til å påta seg et slikt arrangement.  
En storstilt utbygging av bakke- og heisanlegg er i gang og det foreligger 
planer om investeringer på ca. 250 millioner kroner over få år.  
Et alpin-VM vil bli Nord-Norges største arrangement noensinne. 
Det undersøkes med de to øvrige Nordnorske skikretsene om man skal gjøre 
en felles uttalelse. 

 
  
 
 



 
 
Sak 58-15/17) Status grenkomiteer 
  Alpint 
  Tromsø Slalåmklubb har fått en norsk mester i fartsdisiplin, Mariel Kufaas. 
  NNM i Harstad avvikles 17-18/2 og det er stor påmelding til mesterskapet. 
   
  Hopp/kombinert 

De har vært mangel på snø så langt i sesongen, som har medført lite aktivitet i 
bakkene.  
Det er ikke mange hopptrenere i fylket og behovet er stort for å rekruttere 
flere. Man har nå lyktes i å få en tidligere aktiv hopper som trener i Tromsø. 
Deltakelsen fra Troms har vært økende på nasjonalt nivå, både hopp og 
kombinert. Troms har vært representert med løpere i både COC og WC.  
I tillegg har vi hatt løpere med i HL hopp og kombinert og Solan Gundersen.    

 
  Langrenn 

NM for junior går av stabelen 10.-12. mars i Harstad. Troms stiller med den 
største troppen noen sinne, hele 60 løpere er påmeldt. Totalt er det ca. 900 
deltakere. Arrangøren IF Kilkam og Medkila SL virker å ha god kontroll på 
arrangementet.  

 
 
Sak 59-15/17) Eventuelt  

1.Utbygging av Bardufosstun 
Norges idrettsforbund skal styrebehandle den viktige utbyggingen av kjøkken 
og hotellfasiliteter på Bardufosstun.   
Troms skikrets, som stor bruker av senteret, støtter opp om denne satsingen 
og mener det er viktig for videre drift at utbygging og oppgradering foretas.  

   
  2. Hederstegn 

Det gjøres henvendelse til klubbene om å komme med forslag på personer 
eller klubber til hederstegn.  
Skikretsen må også få i gang kåring av kandidater til jubileumspokalen. Dette 
er en pris som skal tildeles unge utøvere (mellom 17 og 20 år) uavhengig av 
gren. Det ble diskutert ulike tidspunkt for utdeling, uten at det ble helt avklart. 
Saken følges opp av styret. 
  
 

Neste møte 20. mars, Bardufosstun. 
 
Møtet hevet kl. 20.45. 
  


