
  

 

       
Til: Styremedlemmer                                                              Bardufoss 29. mai 2018  
Kopi: kontrollkomiteen  
  

   

REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Telefonmøte 29. mai 2018, kl. 20.00 – 21.30 

  

Til stede: Turid Krudtå, Per-Åke Heimdal, Merete Fosslund, Morten Solberg (sak 38), 
Håkon Melseth, Hans-Petter Bergseth, Jan Eivind Pettersen, Kirsten Andberg 

Forfall: Beate Ingebrigtsen 

Referent: Birgitte Gustavsen    

 
Sak 36/17-19) Økonomi 

Regnskapsrapport for skikretsen pr. mai ble gjennomgått. Oversikten viser at det 
styres mot budsjett. Det presenteres også en prognose for året på neste styremøte. 
Regnskapsrapport for Team Veidekke NN for sesongen 17/18 viser et underskudd på 
ca kr 80 000. Styret v Turid og Håkon ber om et møte med leder av styringsgruppen 
for å gjennomgang av kommende sesongs planer og budsjett. Styret ber også om at 
det blir en tettere og hyppigere oppfølging av den økonomiske situasjonen. 

 
 
Sak 37/17-19) NSFs ting i Stavanger juni 2018 
  På NSFs ting møter følgende representanter fra Troms Skikrets: 
  Turid Krudtå, leder  
  Per Åke Heimdal, nestleder 
  Hans-Petter Bergseth, styremedlem 

Jan Eivind Pettersen, leder Hopp & Kombinertkomiteen 
  Andrea Bell Pedersen, Bardu IL 
 
     
Sak 38/17-19) Behandling av søknad om støtte til breddesamling alpint 

Det har kommet en søknad fra Narvik Vgs avd. Idrettsfag om økonomisk støtte til 
gjennomføring av tre breddesamlinger for utøvere fra klasse U12 og eldre fra de 
Nordnorske kretsene. Det søkes om kr 5 000 pr samling, til sammen kr 15 000 pr 
krets (Nordland og Troms).  

   
  Styret vedtok å gi kr 10 000,- av utviklingsfondet til de tre grenene Alpint, 
Hopp/kombinert og Langrenn. Grenkomiteene disponerer midlene til utviklingstiltak. 
Alpinkomiteen behandler søknaden videre og disponerer kr 5 000 av egne midler 
dersom de ønsker å gi kr 15 000,- til prosjektet. 
Styret utarbeider statutter for tildeling av kretsens utviklingsfond, som gjelder fra 
2019. 
 

 
Sak 39/17-19) Fagmøte Troms Skikrets 15-16/6 – program og gjennomføring  
  Kretsens vårmøte avholdes 16. juni på Bardufosstun. 
  Vi starter med en fellesdel og går deretter over i grenvise fagmøter. 
  Langrenn starter sitt møte fredag 15. juni. De øvrige komiteene har kun møte 16. juni. 



 
 
 

Sak 40/17-19) Info om arena for Nordiske grener Kvaløya 
Tromsø Skiklub, Kvaløysletta Skilag og Tromsø Skiklubb Langrenn har siden vinteren 
2018 jobbet med planer om å utvikle anlegget på Storelva skistadion til et Regionalt 
anlegg for Nordisk grener. Det planlegges å bygge hoppbakker på K90 og K120, ny 
stadion og utbedring av langrennsløyper.    
Bakgrunnen for dette er at Norges Skiforbund høsten 2017 tok et initiativ overfor 
Tromsøklubbene med forespørsel om de kunne tenke seg å søke om å arrangere et 
mulig «Stor-NM» i 2020. NSF pekte på Tromsø er et av stedene i Norge som er godt 
egnet til å få til et slikt arrangement, grunnet både overnattingskapasitet og øvrig 
infrastruktur. Fra et idrettsperspektiv har Tromsø alle fasiliteter eller vil med relativt 
greie utbedringer ha det, men mangler en stor hoppbakke (K90). 
Klubbene vil få i gang et forprosjekt som skal utrede mulighetene for å finansiere et 
slikt anlegg. 

 
 
Sak 41/17-19) Status grenkomiteer 
  Hopp/Kombinert 

 Det har vært gode resultater sesongen 2017/18. Spesielt nevnes Johann Andre 
Forfang og Jonas Sandell. 
Det ble avholdt en treningssamling i Trondheim i mars, som var svært vellykket.  
Det ble avholdt en aktivitetsdag i april, som var et samarbeid mellom langrenns-
klubbene, alpinklubben og hoppklubben i Tromsø. Det var ca 50 barn som deltok. De 
fikk prøve seg på hopp, alpint og langrenn og det var bål med pølsegrilling og annen 
servering. Et vellykket arrangement som man vil videreføre neste sesong. 
 
 Alpint 
Alpinkomiteen er veldig fornøyd med resultatene og deltakelsen i Telenorlekene og 
Hovedlandsrennet. Det ble utforgull til Daniel Johansen fra Tromsø Slalåmklubb i G 
U15 i Hovedlandsrennet.  
Det er en god «drive» i alpinsatsningen i de Nordnorske kretsene. Arrangement av 
VM for junior i Narvik i 2020 vil også gi god vind i seilene. 
Det har vært avholdt fire barmarksamlinger og to snøsamlinger i regi av FFA i Narvik. 
På snøsamlingene har det også vært arrangert trenerkurs. 
 
Langrenn 
På seniorsiden har det vært svært gode resultater i sesongen 17/18, toppet av Erik 
Valnes gull i U23 VM og Anna Svendsens gode resultater i WC Sprint. 
På juniorsiden har det også vært gode resultater, spesielt på jentesiden. Det var hele 
16 løpere med i NC finalen i Alta, 10 jenter og 6 gutter. Det er bedre enn på mange år. 
Ingrid Gulbrandsen fra BOIF vant Norgescupen sammenlagt i klasse K 18 år. 
Det var også god deltakelse fra Troms i Hovedlandsrennet. Ingeborg Andberg 
Stenersen fra Kvaløysletta SL endte på en 2. plass på den individuelle distansen. I 
Kong Haralds Ungdomsstafett ble Troms’ førstelag nr 4 og andrelaget endte på en 17. 
plass.  

   
På kommende sesongs Team Veidekke NN, er det seks løpere som er tatt ut. Alle 
løperne er fra Troms. Kristian Skogstad fortsetter som trener. På team SNN er det tatt 
ut 9 løpere, herav syv fra Troms. Svenn Roger Ofstad er trener også denne sesongen. 
Det fortsettes som før med at alle seniorer får tilbud om å være med på alle samlinger.  
Det jobbes nå med terminlisten for sesongen, og man håper at flere klubber vil påta 
seg arrangement. 
 

 


