
  

 

       
Til: Styremedlemmer                                                              Tromsø 30. januar 2019  
Kopi: kontrollkomiteen  
  

   

REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Bardufosstun, 30. januar 2019, kl. 18.00 – 20.30 

  

Til stede: Turid Krudtå, Per-Åke Heimdal, Beate Ingebrigtsen (tlf), Hans-Petter 
Bergseth, Merete Fosslund, Håkon Melseth, Trygve Olsen (tlf) 

Forfall: Jan Eivind Pettersen 

Referent: Birgitte Gustavsen    

 
Sak 48/17-19) Representasjon 2019 
 
  Kretsmesterskap Alpint januar  
  Kretsmesterskap Alpint Harstad 22-24/2 – Trygve O/Hans Petter B 
 
 Kretsmesterskap Langrenn Nordreisa 22-24/2 – Håkon M/Kirsten A 
  NNM Alpint, Tromsø 15-17/2 – Turid Krudtå   

Kretsmesterskap Hopp/Kombinert Øverbygd 30/3 – Jan Eivind P 
   
 
Sak 49/17-19) Kretstinget  
  Dato: 9. mai 
  Sted: Bardufosstun 
   
 
Sak 50/17-19) Regnskapsrapport pr. 31.12.18 
  Regnskapsrapport pr 31.12.2019 ble behandlet. Ikke revidert. 
  Budsjettforslag for 2019 ble også gjennomgått.  
  Endelig godkjenning på styremøte i mars-april. 
 
Sak 51/17-19) Modernisering Norsk idrett 

Troms Skikrets har gitt innspill til moderniseringsprosessen som Norges 
Idrettsforbund er inne i og som skal behandles på idrettstinget våren 2019 (se 
vedlegg). 

 
 
  



Sak 52/17-19) Status grenkomiteer 

Alpint 

Anlegg – alle anlegg i fylket er i drift. Noe sen oppstart pga vær og høy temperatur. 

Felles samling for de Nordnorske klubbene i Østerrike i oktober nn 

Mariel Kufaas ble norsk mester i slalåm og tok sølv storslalåm i desember. 

Sesongstart i Bardu ble utsatt fra desember til januar. 

KM teknisk ble arrangert i Harstad i januar. 
KM fart går i Tromsø i februar og NNM i mars også i Tromsø. 
Telenorlekene og HL, i gang med planlegging. 
210 påmeldte i Telenorkarusellen i Tromsø – ny rekord!  
Flere FIS-løpere fra Troms vil komme framover. 
Prosjekt VM Narvik – jobbe med å få løpere fra Nordnorge til VM i Narvik, 
kompetanse, trenere, klubbutv., anleggsutv. Mm. 
God driv i alpint for tiden. Det er også et godt samarbeid mellom de Nordnorske 

klubbene. 

 

Langrenn 

Juniorer og seniorer har vært på NC. Gode resultater, spesielt kvinneklassen. 

Framgang også blant guttene. Veldig mange løpere og høyt nivå i Norge. 

Juniorene hadde et godkjent resultat på første NC helg på Konnerud.  

Team Veidekke har også hatt en god start på sesongen, Erik, Torgeir og Anna, 

spesielt.  

KM del I ble arrangert av Senja Ski. Et veldig godt arrangement med mange løpere. 26 

år siden sist klubben arrangerte KM.  

Det ble arrangert seminar både for løpere og trenere på Senja. Tema før 

løperseminaret var Rennforberedelser og for trenere Trening fram mot Junioralder. 

Det ble også avholdt Smørekurs med fokus på smurning uten fluor. Under KM del II i 

Nordreisa blir det nytt trenerseminar med Tor Oskar Thomassen fra Alta. 

Bra måte å utnytte tiden på der alle er samlet, løpere, trenere og foreldre. 

Fluorsaken – det savnes mer trykk fra NSF eks. kontroll. Holdningsarbeid mm. 

 

Det har vært en noe utfordrende situasjon med samarbeid mellom vgs. skolene og 

kretsen på juniorsiden. Det har vært avholdt noen møter med trenere og det vil man 

fortsette med.  

 

Hopp/Kombinert 

Sesongen er i gang i kretsen. Første renn i Øverbygd i helga. Vanskelig oppstart pga 

snø og vær. Flere løpere i Norges Cupen fra Tromsø. 

Det var også i høst flere løpere fra Troms som flyttet til Trondheim for å gå på skole og 

satse hopp og kombinert. Det er et lite og sårbart miljø i Troms, så når 15 åringene 

reiser til Trondheim blir det vanskelig for de yngre å drive.  

 

Sak 53/17-19) Møteplan 

Styremøter fram til kretstinget:  

- Bardufoss 20. februar 

- tlf el Bf 27. mars 

- tlf 30. april   

- Kretsting 9. mai 

 

Møtet hevet kl. 20.30. 


