
  

 

       
Til: Styremedlemmer                                                              Tromsø 2. mai 2019  
Kopi: kontrollkomiteen  
  

   

REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Pr tlf., 2. mai 2019, kl. 18.30 – 19.30 

 

Til stede: Turid Krudtå, Merete Fosslund pr tlf, Trygve Olsen pr tlf., Kirsten Andberg 

Forfall: Per-Åke Heimdal, Hans Petter Bergseth, Beate Ingebrigtsen, Håkon Melseth, 

Jan Eivind Pettersen 

Referent: Birgitte Gustavsen    

 
Sak 59/17-19) Kretsting 9. mai 2019 
Resterende dokumentert (beretninger fra komiteer, regnskap m revisjonsberetning, 

valgkomiteens innstilling) til kretstinget ble godkjent. 

Innstilling til hederstegn ble godkjent. De innstilte var: 

Anna Svendsen  Tromsø Skiklubb Langrenn 

Johann Andre Forfang Tromsø Skiklub 

Svein R Robertsen  Kvaløysletta SL 

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. 
 

Styrets forslag til vedtak: 
Troms Skikrets styre forslå at vi fortsetter å kreve deltakeravgift for alle påmeldte deltakere 
på konkurranser i fylket.  
Troms Skikrets sender inn forslag om regelendring til Norges Skiforbund, hvor det bes om at 
pkt. 214.3.1.2 i rennreglementet slettes. 
 
 

Møtet hevet kl. 19.30. 


