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REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Bardufosstun, 3. november 2017, kl. 18.00 – 21.30 

  

Til stede: Turid Krudtå, Per-Åke Heimdal, Beate Ingebrigtsen, Merete Fosslund, 
Hans Petter Bergseth, Trygve Olsen, Jan Eivind Pettersen, Håkon Melseth 

Referent: Birgitte Gustavsen    

 

Sak 14/17-19)  Info fra NSF Handlingsplan v /Atle 
Atle Rolstadaas presenterte arbeidet som er nedlagt etter Skitinget i 2015 med SUM 
(Skiforbundets Utviklingsmodell). 
Tiltak som anbefales for å engasjere klubber, trenere og utøvere, er feks. sonemøter og 
samlinger på tvers av gren. 
 
 

Sak 15/17-19)  Prioritering av Idrettsstipend  
Styret har foretatt følgende prioritering av innkomne søknader på Troms Fylkes 
Idrettsstipend. 
1. Erik Valnes   Bardufoss OIF 
2. Andreas Varsi Breivik Tromsø Skiklub Hopp 
3. Julie Waltenberg  Lyngen/Karnes IL 
4. Vilde Nilsen   Kvaløysletta SL 
5. Espen Benjaminsen Harstad Skiklubb 
 
 

Sak 16/17-19)  Økonomi – inkl. Team Veidekke NN 
Rapport pr. 31.10.17 – prognose ettersendes. 
Team Veidekke – kontakte NSF vedr organiseringen av Teamet. Ikke mulig å styre 
økonomien med nåværende organisering. Styringsgruppen er bedt om en plan for 
sesongen. Styret i TSK må få en sterkere knytning til styringen av Teamet.  
 
 

Sak 17/17-19)  Info om Fluor-vedtak – informasjon om LK i skiforbundets vedtak 
Styret fikk informasjon om Norge Skiforbunds vedtak om forbud mot fluor i klassene 
tom 16 år. Forbundet har lagt ned forbud mot bruk av fluor, men først når det finnes 
sikre kontrollmetoder som kan identifisere fluor under skiene, vil forbudet 
iverksettes. Fram til forbudet treere i kraft oppfordres Skikretser og klubber å 
benyttes glidprodukter uten fluor – i alle skirenn. 
Troms Skikrets stiller seg positiv til vedtaket og vil oppfordre klubber og løpere om å 
følge Skiforbundets anbefalinger. 
 

 
 
 
  



Sak 18/17-19) Rapport fra grenkomiteer 
1. Alpint 

Alle klubbene har vært på ski i sommer, Juvass og Østerrike. 
Trener I Barmark ble igangsatt i Harstad i høst, med 9 deltakere. Skidelen i 
desember i Bardu. Ironmantest samtidig med stor deltakelse - 80 løpere. 

 
2. Hopp/kombinert 

Stor anleggsvirksomhet i de tre klubbene det er aktivitet i, Tromsø, Øverbygd 
og Harstad. 
Det ble gjennomført hoppsamling i Trondheim i september, som var svært 
vellykket. Gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 
Troms sitt arbeid med terminlisten ligger godt an. 
Det har kommet gode trenere i Tromsø. De andre klubbene sliter noe mer med 
dette. 
Det er flere hoppdommere i Troms, men de blir ikke brukt på grunn av at det 
blir for dyrt for klubbene. Man må gå rundt reglementet for å unngå kravet om 
å bruke dommere. 
Nytt fra i år at man er pålagt å ha førstehjelp på arrangement. 

   
3. Langrenn 

God kontroll på sesongen. God drift på Team SNN, trenere Svenn Roger 
Ofstad og Morten Bie. 
Samlingen i Nordreisa veldig bra, mange juniorer. Juniortrenere Line og 
Bjørn Heimdal gjør en veldig bra jobb. 
Pål R Martinsen ny trener for 15-16 åringene. 
Stor oppslutning blant foreldre/trenere å delta på kretsens reiseopplegg. 
  
 

Sak 19/17-19) Eventuelt  
4. Hopp/kombinert prosjekt 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide en prosjektplan for 
utviklingsprosjektet for kombinertsporten. Handlingsplanen ble lagt fram. 
 

5. NM 2020 - Alpint 
Skiforbundet ønsker å utvikle NM arrangementet og vil prøve å arrangere NM 

for alle grener på samme sted, samtidig, første gang i 2020. 

Tromsø og Trysil er kommet opp som to aktuelle steder for et slikt 

arrangement. Klubbene i Tromsø skal i møte med Skiforbundet i desember for 

å drøfte saken. 

 

6. Supplering av hopp/kombinertkomiteen 

Odd Thomassen har trukket seg i fra Hopp og kombinertkomiteen. Komiteen 

ønsker å supplere med ett medlem. Forslag på nytt medlem er Bittan Sandell 

fra Tromsø Skiklub. Enstemmig vedtatt. 

 

7. Anleggskomiteen består pr i dag av representant fra hopp/kombinert, Stein 
Johannessen. Det mangler representanter fra alpint og langrenn. Komiteene 
arbeider med å finne en representant hver til komiteen. 

 
 

Møteplan: 
- 11. januar  Finnsnes 
- 6. mars Bardufoss 

 Det vil avholdes au-møter i mellom styremøtene ved behov. 


