
  

 

       
Til: Styremedlemmer                                                              Tromsø 19. juni 2019  
Kopi: kontrollkomiteen  
  

   

REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS SKIKRETS   

Bardufosstun, 19. juni 2019, kl. 18.00 – 21.00 

  

Til stede: Turid Krudtå, Per-Åke Heimdal, Jon Arne Torbergsen, Jan Eivind Pettersen, 
Hans Petter Bergseth (pr tlf), Øyvind Hansen,  

Forfall: Toralf Heimdal, Kenneth Mikkelsen, Merete Fosslund, Ingrid B Nilssen 

Referent: Birgitte Gustavsen    

 
Sak 1/19-21) Konstituering av styret 
Kretsleder, Turid Krudtå ønsker det nye styret velkommen til første møte i perioden 19-21. 
Det ble foretatt en presentasjon og man startet på en prosess med oppgavefordeling. Dette vil 
styret fortsette med på neste styremøte 
 
 
Sak 2/19-21) Møteplan/årshjul 
Stryet diskuterte hyppighet av styremøte og man landet på ca annen hver måned. 

Møteplan for høsten: 

- Bardufoss  20. august 

- Telefonmøte  4. september  

- Bardufoss  okt/nov- dato fastsettes etter at dato for høstmøtet er bestemt 

- Bardufoss/tlf 22. januar 

- Bardufoss/tlf 18. mars 

- Bardufoss/tlf april, dato fastsettes senere 

- Bardufoss/tlf 27. mai 

 

Sak 3/19-21) Regnskapsrapport pr mai 

Regnskapsrapport pr mai ble gjennomgått. 

Det er ikke mottatt budsjett for Team Veidekke (TV) for kommende sesong. Styringsgruppa i 

TV forespørres og bes om at det foreligger innen utgangen av juni. 

  

Sak 4/19-21) Fellessamling 13.-15. september Bardufosstun  

13.-15. september avholdes det en samling for aldersgruppen 13-16 år for alle grenene i 

kretsen på Bardufosstun. Det er et ønske om å samle skikretsen på tvers av gren og man 

ønsker å skape en happening for både løpere og foreldre. 



Skiforbundet er kontaktet og man prøver å få en profilert løper eller trener til å besøke 

samlingen. Flere andre er også forespurt om å bidra med ulike foredrag for både foreldre og 

løpere. 

 

Foreløpig program: 

Fredag 

Oppmøte på ettermiddagen 

Treningsøkt for utøvere – på tvers av gren 

Foredrag el. for foreldre 

 

Lørdag 

1 økt  utøvere - Trening  - gjerne med besøk av en utøver på nasjonalt nivå 

Oppstart treningslederkurs (på tvers av gren) 

Polarbadet 

2 økt utøvere - Trening  

Felles aktivitet for alle – lek/konkurranser 

 

Søndag 

Trening for utøvere 

Treningslederkurs fortsetter 

Foredrag/aktivitet for foreldre 

 

Sak 5/19-21) Info fra Skiforbundet 

Det er to organisasjonsprosesser på gang i Skiforbundet.  

En prosjektgruppe, som ble nedsatt høsten 2018, skal jobbe fram et forslag til en overordnet 

framtidig organisering av skiidretten. Dette pågår fram til forbundstinget i 2020. Det er 

foretatt en kartlegging blant ulike personer og grupper i skiforbundet. Det ble redegjort for 

konklusjon så langt. 

Den andre prosessen er på et mer administrativt nivå. Den på går fram til årsskiftet 2020. 

Det er etablert faste telefonmøter mellom generalsekretær og kretsledere, slik at kretsene 

holdes oppdatert i de ulike prosessene. 

 

Sak 6/19-21) Status grenkomiteer 

Hopp/kombinert 

Anlegg 

Informasjon fra komiteleder om status hoppanlegg på Kvaløya. Her arbeides det med å skaffe 

midler til et forprosjekt.  

Det legges pr dd plast i småbakkene i Tromsø. Dette skal være ferdig i løpet av sommeren. 

I Øverbygd er det Ivar Solberg som jobber mye med anlegget. 

Det er ikke noe arbeid på gang i bakkene i Harstad. 

Aktivitet 

Det er nedgang i hopp og kombinert i hele Norge. Fokus på h/k-vårmøtet til kretsen er 

rekruttering. Det planlegges rekrutteringsarbeid både i Harstad og Øverbygd. 

 

Noen løpere fra Troms skal i sommer delta på samlinger i Midtstua og i Sverige.  

Det planlegges også til vinteren hopp og kombinert samling i Trondheim. 

 

Troms har kommende sesong to hoppere på topp nasjonalt nivå, Johann A Forfang og 

Anders Varsi. Jonas Sandell er også i nærheten av landslagsplass, men har vært skadet. 



I vår, etter sesongslutt, var en del av landslaget i hopp samlet i Tromsø. Etter dette besøket 

har de bestemt seg for å legge en samling her oppe etter sesongen neste år. 

H/K komiteen ser at bruken av den mobile hoppbakken framover må kontrolleres og kun 

brukes av folk som kan bruke den, da det har oppstått skader et par ganger.  

Forøvrig er komiteen fornøyd med årets sesong. 

Alpint 

Det avholdes samling for Troms og Nordland i Tromsø i juni.  

Det er også en 10 dagers samling på Juvassbreen i juli, hvor 25 løpere fra Troms skal delta.  

I august er neste samling for Troms og Nordland i Harstad. Da er det i tillegg trenerkurs. 

I oktober er det samling i Hintertux, Østerrike og november er det i Levi. 

Det meldes om godt samarbeid mellom Troms og Nordland og stor aktivitet i miljøene. 

 

Sak 7/19-21) Eventuelt 

1. Medieansvarlig 

Kretsleder anmoder grenkomiteene om å oppnevne en person i komiteen som 

medieansvarlig. Denne personen skal i samarbeid med adm.sjef fange opp saker som 

skjer i fylket i de ulike grenene, slik at vi får lagt dette ut på nettsiden, Facebook og 

Instagram. 

Det ble foreslått å spørre Åselinn Heimdal, som er medieansvarlig i Skiforbundet om 

å holde et kurs for medieansvarlige i grenene.  

 

2. Anleggsutvalg 

Grenkomiteene bes også om å oppnevne en person, enten fra komiteen eller fra sitt 

miljø, til å gå inn i kretsens anleggsutvalg. 

 

Møtet hevet kl. 21.00 


