
  

 

       
Til: Styremedlemmer                                                              Tromsø 24. april 2019  
Kopi: kontrollkomiteen  
  

   

REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Bardufosstun, 24. april 2019, kl. 18.00 – 20.30 

  

Til stede: Turid Krudtå, Per-Åke Heimdal, Hans Petter Bergseth, Merete Fosslund pr tlf, 
Trygve Olsen pr tlf. 

Forfall: Beate Ingebrigtsen, Håkon Melseth, Jan Eivind Pettersen 

Referent: Birgitte Gustavsen    

 
Sak 58/17-19) Kretsting 9. mai 2019 
Kretstinget avholdes på Bardufosstun 9. mai kl. 18.00 
Fra Skiforbundet kommer Helen Ingebretsen, leder av utviklingsavdelingen. 

Dokumenter til tinget (beretninger, handlingsplan, anleggsplan), som var ferdig, ble 

gjennomgått og godkjent.  

 

Anleggsplan 

Kretsen må oppnevne et anleggsutvalg (som skal bestå av en person pr grenkomite) og 

komme i gang med en grundig jobb med anleggsarbeidet. Dette området har ligget mer eller 

mindre brakk i de to siste periodene. Styret vil hente inn hjelp fra Skiforbundet og Troms 

Idrettskrets. 

I 2017 vedtok kretstinget at man utsatte valg av regionlanlegg i langrenn til neste periode. 

Styret mener at vi ikke er i stand til å gjøre dette valget på tinget i 2019. Man må først få 

oversikt over hvilken betydning det får når man velger et regionanlegg og hva man skal legge 

vekt på. Kriteriene som ligger i dagens anleggsplan må gjennomgås og oppdateres. Dette 

gjelder alle grener.  

Handlingsplan 
HP for kommende perioden videreføres og det grenkomiteene og klubbene anmodes om å 
bruke malen i sine handlingsplaner. 
 
Innkomne forslag  
Det er kommet inn et forslag til tinget fra Harstad Alpinklubb: 
«Harstad Alpinklubb ønsker å melde inn en sak til skikretstinget. 
Endring av retningslinjene vedr innkreving av 20 kroningen ifm renn 

Harstad Alpinklubben viser til at skikretsen krever inn kr 20 av startkontingenten  
(fra hhv 140 eller 150 avh av alder).  

Når 20 kroningen er trukket fra, så står arrangør til rest med kr 120 for betaling av både 
premier, kostnader for tilreisende TD fra Skiforbundet, og andre vesentlige 
arrangørkostnader.  
Vi ser for vårt vedkommende, at det ikke er som mye sponsing å få til arrangementene. 

Vi ser også at frafallet er økende for å delta på renn.  

Vi har derfor på egne renn/hjemmebane for å få med flere, ikke krevd inn startkontingent for 
egne løpere. Dette for å senke terskelen for å delta på aktiviteter med startnummer på 
brystet. Noe som igjen kanskje motiverer til å delta på andres klubbers renn. 



Dette betyr at det vi står til rest med av økonomi er svært lite, og at det å arrangere renn 
egentlig er et underskuddsprosjekt. Harstad Alpinklubb ber derfor om at skikretstinget fatter 
slikt vedtak, at "det kreves ikke inn kretsavgift for arrangørens egne deltagere ved 
renn på hjemmebane". 

 
Kommentar: 

I Norges Skiforbunds konkurranseregler pkt 214.3.1.2 heter det at «I de tilfeller der arrangør 
ikke krever startkontingent av klubbens egne løpere skal det ikke betales deltakeravgift til 
skikretsen, uansett om de påmeldte løpere stiller til start eller ikke.»  

Skikretsen krever inn deltakeravgift for alle påmeldte. Man har ingen oversikt over hvilke 
arrangører som ikke krever startkontingent av klubbens egne løpere. Det tas kontakt med 
NSF og bes om hjelp til hvordan vi skal forholde oss til denne saken. Styret innstiller til 
vedtak før kretstinget. 
 

Dokumenter, inkl. innstilling fra hederstegnkomiteen vedtas på styremøte 2. mai.  

  

Styremøter fram til kretstinget: 

2/5 pr tlf. 

 

Møtet hevet kl. 20.30. 


