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FORRETNINGSORDEN 
 

 

Tinget ledes av valgte dirigent(er) 

Protokoll føres av valgte sekretær(er) 
 

Representantene forlanger ordet ved framvisning av nummerskilt. 

Ingen representanter gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. 

 

Med unntak av innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står 

på saklisten, settes taletid til 5 minutt første gang, og 3 minutt andre og tredje 

gang. 
 

Til forretningsorden gis ikke ordet mer enn en gang, og høyst ett minutt for 

hver sak. 
 

Dirigenten kan foreslå forkortelser av taletiden og strek etter inntegnede talere. 
 

Alle forslag leveres skriftlig til dirigenten, og må være undertegnet med 

forslagstillers navn. 

Forslag kan bare fremmes før strek er satt. 

Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
 

Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak 

loven fastsetter. 

 

Forslag og vedtak føres inn i tingprotokollen, og underskrives av to valgte 

representanter. 

 

 

TROMS SKIKRETS TING 1. juni 2013 
 

 

Skikretstinget skal: 

 

- Godkjenne de fremmøtte representantene. 

- Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive 

protokollen. 

- Behandle beretning. 

- Behandle regnskap for skikretsen i revidert stand. 

- Behandle innkomne forslag og saker. 

- Fastsette kontingent. 

- Behandle budsjett for skikretsen. 

Behandle handlingsplan og anleggsplan for skikretsen som del av 

gjennomføringen av NSFs strategiplan. 

- Foreta valg. 
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Troms Skikrets ting ble åpnet av kretsleder Per Inge Nysted og ga en kort status 
om kretsens aktivitet.  

 
NSF representant, Toril Skaflestad fikk deretter ordet. Hun holdt et innlegg med 

oppsummering av Norges Skiforbunds aktivitet, pågående prosjekter og 
hovedfokus framover:  

- Hovedpunktene fra Skipolitisk dokument, kompetanse, anlegg, 

rekruttering/frafall og kommunikasjon.  
- Landslagsmodellen og hva det innebærer at Petter Northug har valgt å 

takke nei til NSFs tilbud om landslagsplass. 
- Planer for OL i Oslo i 2022. 
 

 

SAK 1. GODKJENNING AV REPRESENTANTENE 
30 stemmeberettigede og fem gjester som gis talerett. 

 
Jo Heming Strømholt 

 

IL Pioner Ski 

Heidi Gløtta Kristiansen 

 

IL Pioner Ski 

Trond Viggo Opdal 

 

Bardu Alpinklubb 

Vibeke Haukland 

 

Bardu Alpinklubb 

Rolf Markussen 

 

Harstad Skiklubb 

Morten Jensen 

 

Bardu IL 

Toril Skaflestad 

 

Bardu IL 

Johnny Ryvoll 

 

Tromsø Skiklubb Langrenn 

Odd Hugo Pedersen 

 

Nordreisa IL 

Jørn Thomas Hansen 

 
Tromsø Skiklub 

Hanne Sætermo 
 

Tromsø Skiklub 

Olaug Fossbakk 

 

BOIF 

Eivind Valnes 

 

BOIF 

Beate Ingebrigtsen 

 

Medkila Skilag 

Jon Are Torbergsen 

 

Medkila Skilag 

Svein Robert Robertsen 

 

Kvaløysletta Skilag 

Bjørnar Pettersen 

 

Kvaløysletta Skilag 

Rune Sørra 

 

Tromsø Slalom- og Freestyleklubb 

Morten Kufaas 

 

Tromsø Slalom- og Freestyleklubb 

Vigdis Flaat Sørra 

 

Tromsø Slalom- og Freestyleklubb 

Jan Tore Eriksen 

 

Skjervøy IK 

Hege Øverås 

 

Salangen IF 

Stig Are Nilsen 

 

Harstad Alpinklubb 

Rune Kufaas 

 

Troms Skikrets, Alpinkomiteen 

Per Inge Nysted 

 

Troms Skikrets, leder 

Sveinung Karlsen 

 

Troms Skikrets, Langrennskomiteen 

Jan Eivind Pettersen 

 

Troms Skikrets, Hoppkomiteen 

Janne Steien 

 

Troms Skikrets, styremedlem 

Tore Kurt Århus 

 

Troms Skikrets, Kombinert 

Ole Erik Erdal 

 

Troms Skikrets, Anleggskomiteen 
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Ikke stemmeberettigede 
John Olav Fuglem  

 
 
Troms Skikrets, ansatt 

Birgitte Gustavsen  Troms Skikrets, ansatt 

Egil Haukland  Bardu Alpinklubb 

Jonas Landsholm  Harstad Alpinklubb 

Asgeir Moberg  Bardu IL 

  

 

SAK 2 GODKJENNE SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN 
Ingen kommentarer er registrert 

 
 

SAK 3 VALG AV DIRIGENTER ETC 
John Olav Fuglem foreslått som dirigent og valgt. 

Birgitte Gustavsen foreslått som sekretær og valgt. 
 

Underskrive protokollen: 
Beate Ingebrigtsen og Jo Hemming Strømholt. 
 

 

SAK 4  BEHANDLE ÅRSBERETNINGENE 

 

Styrets årsberetning for Troms skikrets 2011-13. 
 
I tingperioden har sammensetningen i styret og komiteene vært slik: 

 

Styret: 

Leder   Per Inge Nysted  Bardu IL 

Nestleder  Gisle Hansen   Tromsø Skiklub 

Styremedlem  Janne Steien   Bardu Alpinklubb 

Styremedlem  Ann Helen Øverås  Tromsø Skiklub 

Styremedlem  Ole Erik Erdal   Tromsø Slalom- og Freestyleklubb 

 
Langrennskomite: 

Leder   Sveinung Karlsen  Medkila Skilag 

Medlem  Øystein Ånesen  Salangen IF 

Medlem  Anne Myhr   Tromsø Skiklubb Langrenn 

Medlem  Hogne Eidissen  Senja Ski 

Medlem  Jan Tore Eriksen  Skjervøy IK 

Styret fikk i oppdrag av Skikretstinget 2011 å supplere komiteen med en kvinne for å 

oppfylle kravet til kjønnsfordeling. Det har styret ikke lykkes med. 

 
Alpinkomite: 

Leder   Rune Kufaas   Tromsø Slalom- og Freestyleklubb 

Medlem  Stig Are Nilsen  Harstad Alpinklubb 

Medlem  Lisbeth Øgård   Bardu Alpinklubb 

Medlem  Roger Haugsnes  Finnsnes Skiklubb 

Medlem  Carol Pascoe   Lyngen Alpinklubb 

 

Alpinkomiteen har i tingperioden byttet leder. Stig Are Nilsen ble valg av skikretstinget, 

men ønsket av arbeidsmessige årsaker å fratre som leder, noe styret aksepterte. 
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Hoppkomite: 

Leder   Jan Eivind Pettersen  Tromsø Skiklub 

Medlem  Hanne Sætermo  Tromsø Skiklub 

Medlem  Ivar Solberg   Øverbygdhopp 

 
Kombinertkomite 

Leder   Tore Kurt Århus  Unglyn 

Medlem  Stig Are Kjelbotn  Bardu IL 

Medlem  Linda Holmgren  IL Pioner 

Medlem  Yngvar Bendiksen  IL Pioner 

 

Lovkomite 

Leder   Lars Klaus Mosli  Malanghalvøya 

Medlem  Tor Zakariassen  Tromsø Skiklub 

Medlem  Vidleif Johansen  Tromsø Slalom- og Freestyleklubb 

 
Kontrollkomite 

Leder   Leif Øverås   Bardu Alpinklubb 

Medlem  Børre Krudtå   BOIF 

 

Hederstegnkomite 

Leder   Toril Skaflestad  Bardu IL 

Medlem  Are Klevstad   Skjervøy IK 

 
Tromsø Skidommerlaug 

Leder   Thomas Hansen  Tromsø Skiklubb 

 
Valgkomite 

Leder   Børre Krudtå   BOIF 

Medlem  Lillian Remmen  Nordreisa 

Medlem  Egil Haukland   Bardu Alpinklubb 
    
Styremøter: 

Det har i tingperioden vært avholdt 13 styremøter og behandlet 88 saker. 

Styremøtene har vært avholdt vekselvis på Bardufosstun og på Alfheim i Tromsø. 

 

Representasjon. 

Troms skikrets har i tingperioden vært representert ved: 

- Norges Skiforbunds kretsledermøte vår og høst 2011 

- Norges Skiforbunds kretsledermøte i februar 2012 i Drammen (VM i Vikersund) 

- Norges Skiforbunds ting på Hamar våren 2012: Våre 5 representanter som ble 

valgt på skikretsens høstmøte 2011 var:  

Per Inge Nysted  Bardu IL 

Sveinung Karlsen  Medkila IL 

Sylvi Pettersen Ofstad  Bardu IL 

Anne Ingeborg Myhr  Tromsø Skiklubb langrenn 

Rune Kufaas   Tromsø Slalomklubb  

- Norges Skiforbunds kretsledermøte høst 2012  

- Norges Skiforbunds fagkomitemøter vår og høst 2011 

- Norges Skiforbunds ting og fagmøter vår og høst 2012 

- Nord-norske møter 



- 6 - 
 

 

- WC Randonne i Tromsø april 2012 og 2013 

- Hovedlandsrennet i langrenn Medkila mars 2012 

- RC-hopp Tromsø februar 2013. 

- Nord-norske mesterskap   

Administrasjon. 

De administrative oppgaver, herunder økonomistyring har i hele tingperioden vært 

ivaretatt av administrasjonssjef John Olav Fuglem. Det er styrets oppfatning at 

oppgavene har vært løst på en særdeles god måte. 

 

Det forrige styret vedtok å anbefale at opplegget med å organisere reiser fra lokal 

flyplass til arrangørsted skulle opphøre. Etter en diskusjon i styret rundt denne saken 

vedtok styret å opprettholde denne ordningen. Dette pga.: 

1: Den gunstige billettavtalen med Norwegian som sparer kretsens klubber for 

tusenvis av kroner årlig, forutsetter sentral bestilling av billetter. 

2: Det felles reiseopplegg som Troms skikrets står for, bidrar til den 

fellesskapsfølelse som vi har i skikretsen. 

3: Reiseoppgjør gjennom kretsen bidrar til pengestrømmen via krets og dermed til 

kretsens omsetning. Dette gir igjen økt momsrefusjon som er et bidrag til 

kretsens økonomi. 

Det er liten tvil om at organisering av reiser tar mye av adm. sjefens tid og dermed gir 

mindre tid til andre oppgaver. Styret er i midlertid av den oppfatning at fordelen med 

ordningen oppveier ulempene.  

 

Våren 2011 fikk Troms skikrets i oppdrag fra LK sentralt å etablere «Team Nord-Norge», 

et elitelag for senior langrennsløpere i fra de 3 nord norske skikretsene. LK med 

Sveinung Karlsen i spissen tok ansvaret. Etter mye arbeid og mange møter kunne «Team 

Nord Norge» starte opp våren 2012 med 8 løpere, og Jostein Hestmann Vinjerui som 

trener i 100% stilling. Sparebank 1 Nord Norge er hovedsponsor. Teamet har det første 

året vært styrt av en styringsgruppe bestående av LK-lederne i de tre Nord Norske 

skikretsene og med Hermod Bjørkestøl som skiforbundets representant. 

 

Etter at Troms Idrettskrets flyttet sin administrasjon til Tromsø og Alfheim, har Troms 

skikrets vært den eneste kretsen lokalisert til Bardufosstun. Det har betydd en «ensom» 

tilværelse for administrasjonssjef uten nærhet til fagmiljøet som skikretsen tidligere var 

en del av.  

 

Økonomi. 

En viktig oppgave for adm sjef og styret har vært å ha kontroll på kretsens økonomi. 

Styret har mottatt månedlige rapporter fra regnskapsfører Asgeir Moberg. Dette har gitt 

styret den nødvendige oversikt over den økonomiske status i kretsen. Sparebank 1 NN er 

kretsens viktigste sponsor med kr 200 000 pr år.  

 

Som regnskapet viser må en kunne betegne kretsens økonomi som god. Kretsens 

egenkapital er pr 31.12.12 på kr. 1 161 606. Dette bidrar til at en i de perioder kretsen 

har mye utestående i forbindelse med for eksempel reiser, unngår å måtte trekke på en 

dyr kassakreditt.    

 

Utdanning/Utvikling. 

Et viktig element i utviklingen av skisporten er at vi har gode trenere og ledere. For 

styret har utdanning vært viktig. Administrasjonssjef har vært en viktig pådriver i 

arbeidet med å skaffe kurslærere og legge til rette for kurs. Følgende kurs er 

gjennomført i tingperioden: 

 

  Tidspunkt Kurs Gren Antall Sted 

1 13.02.2013 Løypekjørerkurs Felles 55 Bardufoss 
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2 Høst 2012 Klubblederkurs Felles 6 Nordreisa   

3 Høst 2012 Klubblederkurs Felles 8 Bjerkvik 

4 Høst 2012 Klubblederkurs Felles 12 Tromsø 

5 Vår-høst 2011 Trener 1 Alpint 8 Tromsø 

6 Vinter 11/12 Trener 1 Alpint 10 Sortland 

7 Vår-høst 2011 Trener 2 Alpint 16 Tromsø 

8 Vinter 11/12 Trener 2 Alpint 10 Sortland 

9 Sommer 2011 Trener 3 Alpint 10 Riksgrensen 

10 Høst 2011 Trener 3 Alpint 6 Bardu 

11 Høst 2012 Trener 1 Freestyle 11 Målselv fjellandsby 

12 Vår 2013 Trener -3 Langrenn 15 Bardufoss 

13 Sept/okt 12 Trener -1 Langrenn 0 Longyearbyen (utsatt) 

14 Vår 2012 Trener - 1 Langrenn 14 Bardu 

15 Vinter 12/13 Trener-1 Langrenn 27 Tromsø  

16 Høst-12/Vår 13 Trener- 1 Langrenn 0 Nordreisa - ikke avsluttet 

17 Høst-12/Vår 13 Trener-2 Langrenn 0 Nordreisa - ikke avsluttet 

18 Vinter 12/13 Trener -1 Langrenn 12 Finnsnes 

19 Høst 2011 Trener -1 Langrenn 18 Ankenes 

20 Vinter 11/12 Trener 1 Langrenn 15 Tromsø 

21 20-21.01.12 Trener 1 Langrenn 6 Harstad 

22 Høst 11-vår 12 Trener-2 Langrenn 8 Salangen 

23 16-18.09.11 Trener-3 Langrenn 11 Tromsø 

24 9-10.9.11 Trener- 1 Langrenn 0 Harstad (avlyst) 

25 03.11.2012 Basistrenerkurs Langrenn 27 Bardufoss 

26 04.11.2012 Basistrenerkurs Langrenn 24 Bardufoss 

27 06.03.2013 Skileikkurs Langrenn 14 Bardu 

28 01.03.2013 Skileikkurs Langrenn 6 Sørreisa 

29 08.03.2013 Skileikkurs Langrenn 10 Silsand 

30 10.03.2013 Skileikkurs Langrenn 14 Brøstadbotn 

31 16-17.12.11  TD/Arr kurs Langrenn 0 Bardufoss (avlyst pga for få påmeldte) 

32 14-15.12.12 TD/Arr kurs Langrenn 0 Bardufoss (avlyst pga for få påmeldte) 

33 17.11.2012 Tidtakerkurs Langrenn 5 Nordreisa 

34 13.01.2013 Tidtakerkurs Langrenn 10 Salangen 

35 
12.11.2012 Ernæringskurs/OLT Langrenn 45 Bardufoss (samling 15-16 åringene) 

36 Vår 2012 Kunnskapstraileren Langrenn 95 Bardufoss/Bardu 

  
    

  

      Totalt antall 528   

 

Styret vil rette en stor takk til alle kurslærere som har tatt jobben med å gjennomføre 

alle kursene. 

 

Aktiviteten i kretsen kan illustreres av følgende tall (Utdrag fra strategidokumentet Troms 

Skikrets). 
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Breddeidrett 

  Mål  10/11 11/12 12/13 

1.2.6 antall barn som deltagere på Telenor Karusellen økes til …… 
(75 000 i 2011) 

6000 (2011) 3275 4250 4525 + 
1394 

1.2.7 antall klubbmedlemmer blant barn (6-12 år) ved 
Idrettsregistreringen pr. 31.12.2015 økes til …………  (84.000 
pr. 31.12.2010) 

3500 
(2015) 

3002 2755 2800 

1.3.5 antall klubbmedlemmer blant ungdom (13-19 år) ved 
Idrettsregistreringen pr. 31.12.2015 økes til …………  (24.000 
pr. 31.12.2010) 

1500 
(2015) 

1236 1111 1150 

1.3.6 antall utøvere (13 – 19 år) med sesonglisens har passert 
…………for sesongen 2015-2016 (5.160 i sesongen 2010-2011) 

300 
(2016) 

Ca 180 Ca 230 252 

1.4.5 antall voksne medlemmer (over 19 år)  ved 
Idrettsregistreringen pr. 31.12.2015 økes til …………    (71.000 
pr. 31.12.2010 ) 

3500 
(2015) 

2337 3159 3250 

1.4.6 antall voksne utøvere (over 19 år ) med sesonglisens har 
passert ………… for sesongen 2015-2016 (4.220 i sesongen 
2010-2011) 

300 
(2016) 

Ca 115 Ca 175 198 

 

Arrangement: 

 
 

Mål 10/11 11/12 12/13 

3.4.1 
avvikle xxxx terminfestede renn i året, med xxxxx antall 
startende  

85-12000 82 - 
10000 

75 - 
11000 

78 -10000 

3.4.5 
å øke antall klubber som arrangerer Telenor Karusellen til 
….. (522 pr. 2011) 

50 31 36 41 + 7 

 
Anlegg: 

 
 

Mål 11/12 12/13 13/14 

4.2.7 
det bygges xx nye rulleskianlegg innen 2016 

4 1 0  

4.2.8 
det bygges xx små hoppbakker med plast innen 2016 

4 1 0 2-3? 

4.2.9 
det bygges xx skileik- og andre anlegg for skiaktivitet i 
nærmiljøet innen 2016 

4 ? ?  

  
Kompetanse 

 
 

Mål 10/11 11/12 12/13 

5.1.2 
å øke antall kurs som gjennomføres i organisasjonen 
til……….  (187  pr. 2011)  

30 
(2016 

10 15 21 

5.1.3 
å øke antall deltagere som deltar på kurs til ………  (2 673 
pr. 2011) 

300 10/11 
200 

11/12 
228 

12/13 
300 

5.1.4 
å øke antall elevtimer på kurs som gjennomføres i 
organisasjonen til… …….  ( 33 686 pr. 2011) 

2000 ? ? >2000 

 
Organisasjon: 

 
 

Mål 10/11 11/12 12/13 

9.3.3 
antall medlemmer ved Idrettsregistreringen pr. 31.12.2015 
økes til …………    (185.000 pr. 31.12.2011 ) 

9000 8824 8169 8283 

9.3.4 
antall utøvere med sesonglisens økes til …….. for sesongen 
2015-2016 (10.300 for sesongen 2011-2012) 

600 294 404 450 

 

Informasjon 

Skikretsens viktigste informasjonskanal ut mot klubber og publikum er kretsens 

hjemmeside. Her finnes alt fra terminlister til samlingsplaner og reiseopplegg. 

Hjemmesida er godt besøkt. 
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Anlegg/Arrangement. 

Det har vært et mål for styret å presentere en prioritert anleggsplan for skikretstinget. 

Styret har brukt mye tid på hvordan vi kunne få et effektivt anleggsutvalg. Tidligere har 

anleggsutvalget bestått av den valgte anleggsansvarlige i styret som har hatt med seg en 

representant fra hver komite. Det er blandet erfaring med hvordan denne modellen har 

fungert. Styret har derfor landet på en modell der anleggsansvarlig leder et utvalg 

bestående av personer med spesiell interesse for å arbeide med anlegg. Utvalget har 

representanter fra alle grener. 

Ole Erik Erdal, leder 

Rune Kufaas, alpint 

Trond Viggo Oppdal, alpint 

Bjørnar Pettersen, langrenn 

Roar Markussen, hopp 

 

Det er gjennomført 3 arrangement av nasjonal/internasjonal karakter i tingperioden. 

Hovedlandsrennet på ski for jenter og gutter gikk i Harstad våren 2012, med Kilkam og 

Medkila som arrangør. Laksvatn skiskytterlag har arrangert WC-avslutning randonne i 

april 2012 og 2013.  

  

Viktige saker 

Etablering av Team Nord Norge 

Øvrige kretslag 

Økonomistyring 

Samarbeid med de nordnorske skikretser og skiforbundet sentralt 

Samarbeid med Universitetet i Tromsø (Ny idrettshøyskole)  

Samarbeid med Troms idrettskrets og Olympiatoppen Nord 

Handlingsplan for skikretsen 

Innspill til skipolitisk dokument behandlet på skitinget vår 2012. 

Anleggsutvalg og anleggsplan 

Grenspesifikke saker 

  

Tillitsverv i NSF 

I denne tingperioden har Troms skikrets vært representert i Norges skiforbunds 

organisasjon slik: 

Toril Skaflestad, styremedlem NSF 

Torbjørn Skogstad, Leder av langrennskomiteen og styremedlem NSF 

Hugo Forfang, medlem av hoppkomiteen NSF 

Sveinung Karlsen, medlem av kontrollkomiteen NSF 

  

Avslutning. 

Skisporten i Troms står sterkt, spesielt innenfor langrenn. Her har vi vekst i antall 

deltagere både på renn og på samlinger. Samtidig kan kretsens juniorer vise til flotte 

resultater i Norges cup, og med juniorer på landslag og i VM. Dette kommer som et 

resultat av godt arbeid i klubber og på skilinjer. 

 

Etableringen av «Team Nord Norge», sammen med Olympiatoppen nord, tror vi vil ha 

stor betydning for å heve nivået på langrenn som toppidrett i Nord Norge. 

 

Styret har ikke lykkes med å få til aktivitet i kombinertsporten.  

 

Hoppsporten har små, men gode miljøer i Tromsø og Harstad der det arbeides godt. 

Spesielt Tromsømiljøet leverer stadig talenter sørover som gjør det godt både nasjonalt 

og internasjonalt. 

 

Styret i kretsen har i denne årsmeldingen vist til noen tall for antall startende, antall 

deltagere på Telenorkarusell og onsdagsrenn, antall deltagere på samlinger osv. Bak 

disse tallene ligger det et ukjent antall dugnadstimer. Det skal ikke mye fantasi til for å 
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se den samfunnsmessige betydningen av denne innsatsen. Det betyr igjen at skisporten 

ikke skal stå med lua i handa når vi skal ha vår del av pengesekken til nye, sårt tiltrengte 

anlegg. 

 

Troms skikrets takker alle som har bidratt til gode sportslige resultater, økonomisk støtte 

og godt gjennomførte arrangement i perioden 2011-2013. 

 

 

Per Inge Nysted   Gisle Hansen    Janne Steien 

Leder     Nestleder    Styremedlem 

 

 

Ole Erik Erdal      Ann Helen Øverås 

Styremedlem             Styremedlem 

 

 

 

VEDTAK: 

Styrets årsmelding ble enstemmig godkjent. 
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ÅRSBERETNING LANGRENNSKOMITEEN 2011-2013 
 

«Troms Skikrets  -  mange, glade og GODE langrennsløpere» 

 

 
Deltagere på storsamlingen i Nordreisa høsten 2012 

Foto: Troms Skikrets 

 

 

KOMITEENS SAMMENSETNING 

Leder:  Sveinung Karlsen 

Nestleder: Hogne Eidissen 

Medlem: Anne I. Myhr 

Medlem: Øystein Ånesen 

Medlem: Jan Tore Eriksen 

 

 

MØTER 

Det har i perioden vært gjennomført 13 LK-møter og 4 fagmøter i skikretsen.  Noen av 

fagmøtene har nå igjen blitt avviklet på lørdager, uten at vi har sett noen dramatisk 

nedgang i antall deltagere.  Vi har opprettholdt faglige temaer på fagmøtene, noe vi 

mener gir en helt annen involvering på møtene.   

 

LK-leder har i tillegg deltatt på: 

- NSF-fagmøte 2 ganger årlig. 

- NSF’s ting våren 2012, som delegat for Troms Skikrets. 

- En rekke møter knyttet til etableringen av Team Nord-Norge, hvor han etter 

etableringen våren 2012 sitter som leder av styringsgruppen 

 

Den viktigste saken for LK har vårt å få på plass en SPORTSPLAN som også inneholder 

et års hjul med angivelse av viktige milepæler i sesongen.  Denne fikk vi på plass høsten 

2012, og vil være et godt styringsverktøy for fremtiden. 

 

For å minne oss selv på om hva det er vi driver med, vil vi her også ta med våre verdier: 

 

Fellesskap: I fellesskap skal vi bli mange, glade og GODE langrennsløpere! 

Troms skikrets skal preges av godt samhold og fellesskap. Langrenn 

skal være  

en idrett for alle, og alle skal dra lasset sammen.  
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Idrettsglede: Idrettsglede skal gi mange, glade og GODE langrennsløpere! 

Idrettsglede skal være et helt sentralt stikkord for alle.  

 

Langsiktighet:  Langsiktighet skal gi mange, glade og GODE langrennsløpere.  

Aktiviteten i Troms Skikrets skal være basert på en langsiktig 

tankegang. Vi skal bli gode som seniorløpere. 

 

 

KRETSTRENERE 

Senior: Fredrik Thomassen / Øystein Ånesen (2011/12) og Kristian Skogstad 

(2012/13) 

Junior: Kjetil Skaflestad, samt trenere ved Nordnorsk skilinje og NTG. 

15-16 år: Marit Rognmo (2011/12) og Espen Johnsen (2012/13) m/flere 

13-14 år: Dølaski har vært innleid som ansvarlig for opplegg og gjennomføring 

 

 

KRETSLAG / SAMLINGER 

Senior:  I perioden har det vært uttatt løpere til et ”elitelag” (2011/12) / Team 

Nord-Norge (2012/13).  Denne gruppen er gitt et spesielt godt opplegg 

med mål om å oppnå topp nasjonale resultater og internasjonal deltakelse.   

Det har videre vært et kretslag senior dame/herre hvor de fleste seniorene 

i kretsen er gitt et godt samlingstilbud - en rekke i fellesskap med 

«elitelaget».  Siste sesong har også løpere fra Finnmark vært med på laget, 

og det er vår oppfatning at «samkvemet» med Nordland og Finnmark har 

styrket landsdelens langrennsmiljø.  Dette er noe som helt klart kan 

utvikles videre - kanskje også på juniorsiden etter hvert. 

 

Junior:  Det har vært gjennomført 5-6 samlinger årlig for juniorene i kretsen.  Alle 

juniorer har fått tilbud om deltagelse, men en stamme på ca 15-20 utøvere 

har deltatt jevnlig på samlingene.  Det har også vært et tett og godt 

samarbeid med Nord-Norsk skilinje i Nordreisa og NTG-Tromsø, og det er 

kjørt flere fellessamlinger med meget godt resultat.  Fremover vil det bli 

enda viktigere med en sterkere koordinering her, for å optimalisere de 

mulighetene vi har gjennom det å ha to ”skigymnas” i kretsen. 

 

Aldersbest.: For 15-16 åringene har det vært gjennomført 4 samlinger årlig (3 på 

barmark og 1 på snø).  Deltagelsen har vært god med rundt 40-45 

deltagende utøvere.  For 13-14 åringene har Dølaski hadde opplegg og 

gjennomføring med meget godt resultat. Disse har hatt 1 samling på 

barmark og 1 på snø årlig.  Høsten 2012 var det ekstremt god deltagelse 

her, med nærmere 120 deltagere på en 13-14 års samling. 

 

 

TEAM NORD-NORGE - «Målbevisst, offensiv, positiv» 

Norges Skiforbund har de siste årene hatt et ønske om å etablere regionale satsingslag 

fire – fem steder i landet, etter mal fra Team Trøndelag.  Etter iherdig arbeid fra LK-

lederne i de tre nordnorske kretsene, med god bistand fra NSF, adm.sjef i Troms Skikrets 

og ikke minst hovedsponsor Sparebank 1 Nord-Norge, ble Team-Nord Norge etablert i 

april 2012.  Trener ble ansatt på rekordtid, og primo mai ble 8 løpere fra landsdelen tatt 

ut på teamet (redusert til sju utpå sommeren da en løper dro til USA).   

 

Løperne på teamet har hatt et meget bra opplegg gjennom sesongen, så vel 

treningsmessig, samlinger som knyttet til konkurranser.  Vi fikk raskt på plass et 

støtteapparat med smørere, samt et godt samarbeide med Olympiatoppen Nord.  

Resultatmessig er vi godt fornøyd etter første sesong, hvor tre av løperne har 

representert Norge i World-Cup.   

Det har på slutten av sesongen blitt gjennomført en meget grundig evaluering ledet av 
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OLT, som har gitt oss god hjelp til å foreta nødvendige justeringer inn mot ny sesong.  

Dette vil forhåpentligvis bringe langrennssporten i Nord-Norge enda høyere på 

resultatlistene i fremtiden.  

 

 
 

 

RESULTATER 

Vi har også i denne tingperioden klart å fortsette den positive utviklingen som vi 

opplevde i forrige tingperiode, med oppbygging av solid treningskultur og organisering i 

klubb/krets/videregående skole med det formål å utvikle gode skiløpere.  På 

aldersbestemt- og juniornivå arbeides det nå svært godt og det oppnås gode resultater 

så vel i bredde som topp.  Våre seniorer har fremstått som fremragende ambassadører, 

og resultatene særlig i sesongen 2011 / -12 var gode sammenlignet med de foregående 

sesongene.  Vi har også en økning i antall seniorer de siste årene, og med det arbeid 

som er gjort nedover i aldersklassene de siste sesongene samt oppnådde resultater, 

burde det ligge til rette for et slagkraftig seniormiljø også de kommende år.  Her er det 

særdeles viktig at det legges frem et opplegg 

som særlig ivaretar siste års junior og unge 

seniorløpere på en god møte og dette vil 

forhåpentligvis bli ivaretatt i tett samarbeide 

med Team Nord-Norge. 

 

Håkon Mikalsen ble våren 2011 tatt ut på 

NSF’s Regionlag og på NSF’s Rekruttlaget 

våren 2012 (har dessverre ikke fått 

konkurrert på grunn av sykdom).  Silje   

Theodorsen ble tatt ut på juniorlandslaget 

våren 2012.  

 
Snorri Einarsson og Håkon Mikalsen i herlig fight 

                    Foto: Nordlys 

 

Sesongen 2011-2012 representerte følgende løpere Norge internasjonalt: 

- Maria N Grønvoll, Håkon Mikalsen og Snorri Einarsson, WC - i tillegg gikk Anna 

Svendsen WC på nasjonal kvote i Drammen.  

- Silje Theodorsen, Ungdoms-OL - hvor hun vant sprint og ble nummer 5 på 5 km. 

 

Sesongen 2012 – 2013: 

- Maria N Grønvoll og Snorri Einarsson representert Norge i WC internasjonalt - i 

tillegg gikk Ingrid Heimdal WC på nasjonal kvote i Drammen og Solveig W 

Andreassen på nasjonal kvote i Holmenkollen.      

- Silje Theodorsen og Marit Robertsen representerte Norge i junior-VM 

Løperne på Team Nord-Norge, 
sesongen 2012 / -13, på 
bresamling høsten 2012. 
 
Fra venstre: Andreas Nygård, 
Erlend S Sæthre, Rolf E Jensen, 
Christian T Bugge, Snorri 
Einarsson, Maria N Grønvoll og 
Solvei W Andreassen 
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I tillegg har våre løpere oppnådd gode resultater i NM og hovedlandsrenn (Topp-6): 

NM-senior: 

- Sprint: Maria N Grønvoll nr 2 i 2012 

- 30 km duathlon: Snorri Einarsson nr 2 i  

2012 

 
 

 

Maria N Grønvoll feires hjemme på Furuflaten 

Foto: Nordlys 

 

 

 

NM-junior: 

2012: 

- Klassisk: Lovise Heimdal nr 1, Silje Theodorsen nr 2, Torgeir S Hovland nr 4, 

Eirik Mikkelsen nr 6 og Eivind K Heimdal nr 6 

- Fristil: Silje Theodorsen nr 1, Eivind K Heimdal nr 3, Lovise Heimdal nr 4, Frida S 

Kristoffersen nr 4 og Marit Robertsen nr 5 

- I tillegg ble det GULL til jentene på stafetten. 

 

 
Stafettjentene  -  fv. Lovise Heimdal, Frida Strand Kristoffersen, Marit Robertsen og Silje Theodorsen 

Foto: Nordlys 

- Sprint: Silje Theodorsen nr 2 og Torgeir S Hovland nr 4 

2013: 

- Klassisk: Lovise Heimdal nr 3 

- Fristil: Maximilliam Bie nr 4 

- Stafett: Jentene nr 5 

- Sprint: Lovise Heimdal nr 2 og Eirik Valnes nr 3 

 

Hovedlandsrennet 

Eirik Valnes nr 2 på 7,5 km klassisk og 5 på 5 km fri i 2012. 

Martin Bentzen nr 6 i sprint i 2012 

 

Andre resultater 

Maria N Grønvoll ble nr 2 sammenlagt i Skandinavisk Cup 2011/-12, mens Snorri 

Einarsson ble nr 2 i 2012/-13.  I NC-finalen 2012 (junior) ble Silje Theodorsen nr 1, 

Lovise Heimdal nr 3 og Torgeir S Hovland nr 6. I NC-finalen 2013 (junior) ble  

Lovise Heimdal nr 4. 

  

Nord-norsk mesterskap 

Resultater fra nordnorsk mesterskap i tingperioden ligger på kretsens hjemmeside. 

 

 

 



- 15 - 
 

 

Kretsmestere  

Fra og med sesongen 2011 / -12 ble det innført KM også i sprint og duathlon (en ekstra 

helg).  Oversikt over alle kretsmestere finnes på kretsens hjemmeside. 

 

UTDANNING / KOMPETANSE 

Det har også i inneværende periode vært fokus på utdanning av trenere fra kretsens 

side.  Vi er heldige som har et solid instruktørkorps - Marthe Solli, Tove Fuglem, Kjetil 

Skaflestad, René Hilllestad og Ingrid Bogholm Knutsen - som har bidratt til at antall kurs 

fortsatt er høyt. Dessverre har vi måttet avlys noen av de planlagte kursene på grunn av 

for dårlig påmelding - her vil vi oppfordre klubbene i de aktuelle områdene til å være 

enda mere aktive for å få utdannet kvalifiserte trenere.  Oversikt over de gjennomførte 

kursene følger under i tabell, og totalt antall deltakere her har vært ca 375 (herav ca 45 

på ernæringskurs på 15-16 års samling samt 95 vedr. Kunnskapstraileren’s besøk i Bardu 

og på Bardufoss). 

 

Kurs 2011-12 og 2012-2013: 

 Dato  Sted 
Trener -3 27-28.04.13 Bardufoss 

Trener -1 Sept/okt 12 Longyearbyen (utsatt) 

Trener-1 20.10.12 Bardu (avlyst) og  Tromsø 
(avholdt) 

Trener- 1 5-7.10.12 Nordreisa 

Trener-2 5-7.10.12 Nordreisa 

Trener -1 22.09.12 Finnsnes 

Trener -1  20-21.01.12 
(og 01.10.11 i Tromsø) 

Harstad og Tromsø  

Trener-2 14-15.10.11 Salangen 

Trener-3 16-18.09.11 Tromsø 

Trener- 1 9-10.9.11 Harstad (avlyst) 

   

Basistrenerkurs 3.11.12 Bardufoss 

   

Skileikkurs Feb/mars 13 Bardu, Sørreisa, Silsand og 
Brøstadbotn 

   

TD/Arr kurs 16-17.12.11 og 14-15.12.12 Bardufoss  (avlyst begge ganger 
pga for få påmeldte) 

   

Løypekjørerkurs 13.02.13 Bardufoss 

   

Tidtakerkurs 17.11.12 Nordreisa 

Tidtakerkurs 13.01.13 Salangen 

Ernæringskurs (Olympiatoppen) 12.11.12 Bardufoss (samling 15-16 
åringene) 

 
ARRANGEMENT 

Det er mange dyktige arrangører i Troms Skikrets.  De to siste sesongene har vi også 

sett noen nye arrangører, noe som er svært gledelig.  For kretsrenn og ”festival-helger” 

er det nok arrangører, og heller et problem med å få kabalene til å gå opp. 

 

Vi registrerer en økende deltagelse særlig i de yngre klassene, men har også en tendens 

med bedre deltagelse i ”midt-segmentet”.  Det har også blitt avviklet flere ski-cross 

arrangement med stor suksess.  Alle renn i kretsen er i utgangspunktet også åpne for 

funksjonshemmede. 
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KM er avviklet av Tromsø Skiklubb langrenn i 2012 og Medkila SL i 2013.  Nytt fra og 

med sesongen 2011/12 er et KM del II - avviklet av Bjerkvik IF og Bardu IL. KM-

arrangementene har vært gjennomført på en meget overbevisende måte med stor 

deltagelse og til glede for de mange utøvere vi har 

i kretsen. 

 

I denne tingperioden har vi nok en gang hatt et 

større nasjonalt renn i kretsen – Statoil 

Hovedlandsrennet 2012 - som ble et svært godt 

teknisk gjennomførte arrangement og synliggjorde 

en meget velfungerende organisasjon.  

Tilbakemeldingene fra løpere, ledere og tilreisende 

var i all hovedsak svært gode.  Stor takk til IF 

Kilkameratene og Medkila SL som arrangører her. 

 

Troms Skikrets er stolt av å ha slike ”arrangements-ambassadører for skiidretten” i sitt 

nedslagsområde. 

 

 

ØKONOMI 

Troms Skikrets, LK fikk i 2010 på plass en god fireårig avtale med Sparebank1 Nord-

Norge.  Disse sponsormidlene, sammen med tilskudd fra det offentlige, muliggjør en 

etter vår mening offensiv og aktiv satsing på langrennsidretten i Troms.   

 

Gjennom at kretsen administrerer et så stort og omfattende samlingsopplegg fra 13-14 

år og oppover, utløser vi til dels store beløp i aktivitetsmidler.  Sammen med kretsens 

eget bidrag dreier derfor den årlige satsingen på 

aldersbestemt inklusive junior seg om et beløp på i 

størrelsesorden kr 250 000 – 300 000. 

 

Det har etter LK`s oppfatning vært en fornuftig 

disponering av tilgjengelige midler som primært har 

vært rettet mot selve aktiviteten og nødvendig 

støtteapparat ved vår deltagelse i ulike 

arrangement.  Økonomistyringen har i perioden 

vært god.   

 

Som nevnt tidligere i beretningen fikk vi gjennom en god avtale med Sparebank 1 

Nord-Norge, også etablert et styrket seniortilbud ved Team Nord-Norge foran siste 

sesong.   LK er av den oppfatning at vi må ha et godt seniortilbud for å få en satsing i de 

yngre klassene - derfor var det viktig å få på denne seniorsatsingen. 

 

 

SLUTTORD 

LK er godt fornøyd med perioden som er gått.  Aktiviteten er høy, resultatene gode og vi 

har en sunn økonomistyring.  Kretsen får i tillegg svært gode tilbakemeldinger på det 

reiseopplegg / støtteapparat som er etablert både fra deltagende utøvere/ledere og fra 

skimiljøet forøvrig i Norge.  Den ”gule lua” er etter hvert blitt nasjonalsymbol som vi skal 

være stolt av og som godt illustrerer det felles miljø vi har etablert i Troms, og som etter 

LK’s mening er svært viktig å opprettholde også i fremtida - dette ble også befestet 

gjennom diskusjon på fagmøtet i 2012.  

 

Vårt kretskontor med adm.sjef John Olav Fuglem er svært velfungerende, og selv om 

aktiviteten er høy er det alltid hjelp å få.  Det er vårt inntrykk at klubbene verdsetter den 

service og tilrettelegging som gjøres ved kontoret i dag, og at denne funksjonen er 

kjernen i vår drift.  Sammen med alle de dyktige mennesker som engasjerer seg så 

sterkt for langrennsidretten i Troms med utallige dugnadstimer, er vi sikker på at Troms 
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Skikrets også vil markere seg i årene som kommer. 

 

Gjennom god og sunn drift, samt gode resultater ser vi også at mediedekningen er blitt 

meget bra.  Nordlys har gitt oss tre – fire oppslag pr uke gjennom sesongen, og også 

flere av de mindre lokalavisene er flinke til å skrive om det som skjer rundt kretsens 

utøvere og de arrangementene som finner sted. 

LK vil takke løpere, klubber og kretsadministrasjonen for samarbeidet i de to årene som 

har gått.  Det blir noen endringer i komiteen for kommende periode og vi ønsker det nye 

LK lykke til på ferden videre.  Det blir en spennende og innholdsrik tid også fremover! 

 

 

Bardufoss, 06.05.13 

 

Sveinung Karlsen   Hogne Eidissen  Øystein Ånesen 

Leder     Nestleder   Medlem 

 

 

  Anne I Myhr    Jan Tore Eriksen 

  Medlem    Medlem 

 
 
VEDTAK: 
Langrennskomiteens årsmelding ble enstemmig godkjent. 
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Årsmelding Alpinkomiteen 2012-2013 

 

 
 
Komiteens sammensetning. 

 
Funksjon  Navn 
Leder           Rune Kufaas  

Medlem  Lisbeth Øgård 

Medlem  Carol Pascoe 

Medlem         Roger Haugnes 

Medlem  Stig Are Nilsen                                                          

 
Møter.          

Det her vært avholdt 6 møter i komiteen perioden, i tillegg til vår og høstmøter hvor alle 

klubbene har vært representert. 

 
Klubbene. 

I alpinmiljøet sesongen 2012/2013 har det vært representasjon fra 4 av de 5 klubbene i 

kretsen.  

Lyngen har ikke hatt løpere som har vart aktivt med denne sesongen. 

De klubber som har hatt deltakere med på samlinger og renn er Bardu, Harstad og 

Tromsø. Finnsnes har kun hatt en løper med i sesongen 2012/2013. 

 

Hovedfokus for alpinkomiteen. 

Alpinkomiteen har ved flere anledninger diskutert hvilket mandat komiteen har, og hvilke 

oppgaver man skal og ikke skal jobbe med. Et slikt mandat finnes ikke, men AK har 

forsøkt å jobbe etter noen hovedretninger i siste periode. 

 
Sportslig satsning. 

AK hadde tidlig et mål om å skape aktivitet gjennom en koordinert plan, samt at AK 

oppfordret til at all aktivitet blir gjennomført i AK regi. Dette fordi dette vil gi den beste 

uttellingen for alpinsporten totalt sett, både sportslig, sosialt og økonomisk. 

Det er AKs klare mening at det viktig for alpinsporten i kretsen å sørge for at all aktivitet 

blir gjennomført i kretsregi, da dette utløser ekstra midler, samt at vi kan fremlegge 

dokumentasjon på hva det faktisk koster å drive alpin idrett. 

 

Når vi her snakker om en koordinert plan, snakker vi spesifikt om aktiviteter knyttet til 

ski- og barmarksamlinger frem til rennsesong og deltakelse på nasjonale mesterskap (jr. 

NM, HL og LF osv.) Planen startet tidlig i mai 2012 med fartssamling i Myrkdalen, og 

hadde planlagt innhold helt frem til desember 2012. 
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Det viste seg vanskelig å gjennomføre da det ikke har vært enighet blant klubbene om 

hvilket innhold en slik plan skal ha, hvem som skulle ha ansvaret for gjennomføring, og 

andre forhold rundt økonomi. Dette er forhold som AK må jobbe videre med i forkant av 

ny sesong med målsetting om å få på plass et omforent opplegg som alle klubber kan 

slutte seg til.  

 
Rekruttering. 

AK registrerer at det jobbes endel med rekruttering i de ulike klubbene og mener dette er 

arbeid som må ha stort fokus i alpinsporten. Det kan dog ikke settes inn nok resurser i 

dette arbeidet!  

AK har hatt som mål i siste periode å skape et fellesprosjekt med ekstern finansiering 

som skulle sikre langsiktig arbeid med rekruttering til alpinsporten. 

 
AK har ikke kommet lengre enn å diskutere dette, og leder har hatt en ”skisse” til et slikt 

prosjekt hvor et av hovedelementene skulle bli et investeringsprogram for å skaffe et 

skibelte i alle anlegg i Troms. (Harstad, Bardu, Finnsnes, Tromsø og Bardu). 
 
Anlegg. 

Alpinanleggene i Troms har behov for kontinuerlig utbedring og utvikling for å kunne 

imøtekomme de krav alpinsporten stiller til anleggene. 

I størst grad handler dette om å sikre snø, tidlig på sesongen.  

 

Arrangementer er også noe alpinsporten bør ha fokus på, og Bardu Alpinklubb er i 

søknadsprosess med å se på både Militært OL og Telenorlekene/LF, mens Tromsø skal 

Arrangere Barents Winter Games 2014, og er i søknadsprosess om Alpint NM. I så måte 

er det viktig å sørge for en utvikling av anleggene slik at vi kan skape attraktive arenaer 

for alpinarrangementer. 

 

Leder av AK sitter i anleggskomiteen i Skikretsen og har vært aktivt med å forme 

mandatet til denne. Bardu Alpinklubb er også representert i skikretsens anleggskomite 

gjennom Trond Viggo Opdahl.   

 
Økonomi. 

Alpinkomiteen har en bra økonomi. 

Det er ikke brukt penger på annet enn de aktiviteter AK normalt bruker av sin økonomi 

på. Dette er i hovedsak deltakelse på møter, samt dekning av startkontingent og 

kostnader for leder til nasjonale mesterskap. 

 

For inneværende sesong har AK i tillegg søkt skikretsstyret og fått et ekstraordinært 

tilskudd knyttet til samlingsplanen. AK fikk 50.000,- til å ta ned kostnadene for den 

enkelte deltaker på de planlagte aktivitetene. Pengene er benyttet til dekning av 

leder/trener samt hodestøtte til løpere. 

 

AK har en disponibel saldo på ca. kr. 60.000,- 
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Deltakelse og resultater på nasjonale mesterskap.  

 

Telenorlekene 2013 (HL) 

Team Event (17 kretser).  
3 Troms Skikrets 
 
Super G Jenter (126 deltakere):  
19 Mariel Kufaas, Tromsø 
57 Villemo Oppdal, Bardu 
95 Andrine Jenssen, Tromsø  
 
Super G Gutter (150 deltakere):  
41 Jonas Grov Eilertsen, Tromsø 
64 Andreas Landsholm, Harstad 
73 Even Flaat Larsen, Tromsø 
106 Jørgen Fieler, Tromsø 
107 Jonas Isaksen, Harstad 
 
Storslalom Jenter (126 deltakere):  
22 Mariel Kufaas, Tromsø 
24 Villemo Oppdal 
 
Storslalom Gutter (151 deltakere ): 
8 Even Flaat Larsen, Tromsø 
31 Andreas landsholm, Harstad 
40 Jonas Grov Eilertsen, Tromsø 
 
Slalom Jenter (126 deltakere):  
17 Mariel Kufaas, Tromsø 
48 Villemo Oppdal, Bardu  
 

Statoil Hovedlandsrenn  

Super-G Jenter (77 deltakere):  
47 Hanna Holtermann Semb, Tromsø 
54 Jannike Fieler, Tromsø 
61 Miriam Leiros, Tromsø 
72 Kristin Bergseth, Tromsø 
 
Super-G Gutter (112 deltakere):  
32 Henrik Haukland, Bardu 
39 Eivind Sørra, Tromsø 
55 Simen Kufaas, Tromsø 
81 Alexander Johansen, Tromsø 
86 Jørgen Paasche, Tromsø 
93 Nils Ante Gaup, Tromsø 
 
 Super Combi Jenter (76 deltakere):  
26 Hanna Holtermann Semb, Tromsø 
34 Jannike Fieler, Tromsø 
42 Miriam Leiros, Tromsø 
46 Kristin Bergseth, Tromsø 
 
Super Combi Gutter (112 deltakere):  
23 Henrik Haukland, Bardu 
66 Jørgen Paasche, Tromsø
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Storslalom Jenter (77 deltakere):  
24 Hanna Holtermann Semb, Tromsø 
40 Jannike Fieler, Tromsø 
51 Miriam Leiros, Tromsø 
55 Kristin Bergseth, Tromsø 
 
Storslalom Gutter (112 deltakere):  
6 Henrik Haukland, Bardu 
58 Simen Kufaas, Tromsø 
62 Alexander Johansen, Tromsø 
68 Jørgen Paasche, Tromsø 
 
Slalom Jenter (77 deltakere):  
18 Hanna Holtermann Semb, Tromsø 
52 Kristin Bergseth, Tromsø 

 
Slalom Gutter (112 deltakere):  
16 Henrik Haukland, Bardu 
29 Simen Kufaas, Tromsø 
33 Alexander Johansen, Tromsø 
46 Jørgen Paasche, Tromsø 
53 Nils Ante Gaup, TromsøNM Jr. 1 

 

Slalom menn (73 deltakere):  
12 Jesper Kræmer Kufaas, Tromsø 
 
Storslalom menn (72 deltakere):  
27 Jesper Kræmer Kufaas, Tromsø 

 

FIS-deltakelse 

Troms har hatt tre løpere sesongen 2011/2012 som har deltatt i internasjonale FIS-renn. 

Ida Steien, Bardu er fortsatt i Alaska og har deltatt I FIS-renn hele sesongen. 

Morten Engvoll, Bardu har hatt en fin utvikling i vinter og vant sitt første FIS-renn på 

vår-runden i år. 

Jesper Kræmer Kufaas, Tromsø er fortsatt Jr. 1 og har hatt en fin punkt-forbedring i 

gjennom sesongen. Jesper ble Nr. 12 i NM Jr 1 i Slalåm. 

 
Oppsummering. 

Sesongen 2011/2012 viser at alpinsporten i Troms er sårbar for svikt i samarbeidet på 

tvers av klubbene. Det faktum at vi har så få løpere skulle egentlig tilsi at vi burde legge 

inn all energi i et sterkt felles løft for å sikre rekruttering samt hindre frafall i 15-16-års 

alderen, når løperne blir Junior 1. 

 

Dessverre har vi ikke klart å skape en helhetlig satsning verken i Nord-Norge som 

region, eller internt i Troms. 

 

Det positive er at vi har mange unge talent som presterer på relativt høyt nivå, og 

fremtiden ser slik sett positiv ut. 

 

Mye er ugjort, og mye bør gjøres. Dette betinger et sterkere samarbeid mellom klubbene 

med arbeid mot felles mål. Alpinsporten er individuell, men det er ikke rom for egoisme. 

 

 

Troms, 22 april 2013 

 
 
Rune Kufaas   Lisbeth Øgård   Stig Are Nilsen 

Leder    Medllem   Medlem 

 

 

Carol Pascoe   Roger Haugnes   

Medlem   Medlem 

 

Det er kun rapportert for siste sesong i tingperioden. Komiteen vil utvide sin rapport inkl 

forrige sesong 2011/12 dersom tinget ønsker det. 

 

VEDTAK: 

Alpinkomiteens årsmelding ble godkjent. Alpinkomiteen tilføyer sesongen 2011/12 som 

skal godkjennes av kretsstyret. 
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ÅRSMELDING HOPPKOMITEEN 2011-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komiteens sammensetning. 
 
Funksjon  Navn 

Leder           Jan Eivind Pettersen 

Medlem         Ivar Solberg 

Medlem  Hanne Sætermo                                                          

 

Dommerkontakt Jørn Tommas Hansen  
    
Møter.          
Det her vært avholdt 4 møter i perioden. 

Vår og høstmøte der klubbene har vært representert.  

En representant fra dommerlauget har også vært med på alle møtene 

 

Utdanning. 
Det har ikke vært avholdt trenerkurs i perioden. 

Det er utdannet 3 nye hoppdommere i Tromsø Skiklub i perioden. 

Det er mangel på hoppdommere i de andre klubbene så her må det satset på 

hoppdommerkurs.  

 
Samlinger. 
Det her vært arrangert årlige 

plastsamlinger i Rovaniemi 2011.  

Både i 2011 og 2012har det vært 

hoppere fra Tromsø Skiklub som Har 

deltatt på plast samling i Sverge Ø-

vik som hoppkomiteen i Norges  

Skiforbund har arrangert.  

Samlingen varer 5 dager med 

hoppere fra hele landet. 

 

Representasjon. 
Hugo Forfang er medlem av hoppkomiteen i Norges Skiforbund. 

 
Sportslig aktivitet. 
Det har vært avholdt 18 hopprenn i kretsen + RC og HL. 
Tromsø Skiklub: 

4 kretsrenn 
5 klubbrenn/småbakke i 12K og K 30. 
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RC hopprenn 2013 med deltakelse fra stort sett hele landet. 
Øverbygdhopp: 

2 kretsrenn 
2 småbakkerenn. 

Harstad  Skiklubb: 
Hovedlandsrenn hopp/kombinert 2012.  
4 klubbrenn/småbakkerenn. 

 
Rekruttering. 
I alle de aktive kubbene, Harstad Skiklubb, Øverbygdhopp og Tromsø Skiklub arbeides 

det aktivt med rekruttering og det arrangeres hoppskoler årlig.  

Det har vært hoppskoler i alle hoppklubber i Troms. 

Utfordringen synes å være å få ungene til å fortsette med hopp 

også etter avsluttet hoppskole.  

Tromsø Skiklub har i tillegg en hoppbakke som er på skolene i 

byen K 6. 

Tromsø Skiklub har også vært til stede på onsdagsrennene og 

reklamert får hopp og fikset hoppbakker slik at de som hadde 

lyst fikk prøve og hoppe. 

 
 

Resultater. 
Det har vært levert gode resultater av våre hoppere på flere nivå 

både lokalt og nasjonalt. Vi har også løpere som har deltatt 

internasjonalt og levert solide prestasjoner. 

 
 
Økonomi 
Hoppkomiteen har ingen sponsor. 

Komiteen får et tilskudd fra skikretsen til administrasjon. 

        
Oppsummering 
Aktiviteten i klubbene varierer og det har vært en utfordring i og rekruttere nye hoppere 

til klubbene. 

Vi ser også enn nedgang i antall utøvere i de største bakkene i Troms. I K 60 og K70 er 

det nesten bare Tromsø som har hoppere. 

 

Bardufoss, 06.05.13 

 

 

 

Jan Eivind Pettersen   Ivar Solberg   Hanne Sætermo 

Leder     Medlem   Medlem 

 

 

 

VEDTAK:  

Hoppkomiteens årsmelding ble enstemmig godkjent. 

     

 

https://picasaweb.google.com/106584333098679700443/Rekruttrenn
https://picasaweb.google.com/106584333098679700443/Rekruttrenn
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Årsrapport frå Kombinertkomiteen 2011 -2013 
 
Komiteens sammensetning. 
 
Funksjon  Navn 

Leder           Tore Kurt Århus 

Medlem         Stig Are Kjelbotn  
Medlem  Yngvar Bendiksen 

Medlem  Linda Holmgren  

 

Mål i Perioden:  
Få i gong arbeid rundt rekruttering og langsiktig arbeid for kombinertidretten i Troms. 
 
2011 – 2012 – Samarbeid med langrenn: 
Samarbeid med sonerennarrangørklubbar i langrenn gav ikkje resultat denne sesongen 

då bl.a. snøen kom seint og mange renn blei avlyst eller flytta  – Planen var at KK skulle 

byggja rekrutteringshoppbakkar i snø, og at langrennsarrangøren skulle avvikle 

hopprenn med KK sine Excuse-barnehoppski med nnn-bindingssystem for deltakarane på 

sonerenn i langrenn. Hopprennet + Langrennet skulle gje resultater i kombinert. Denne 

planen var at unge langrennsutøvarar skulle få høve til å prøve kombinert, og at slike 

renn skulle arrangerast i fleire soner. 

 
Hovedlandsrennet på ski 2012 : 
Harstad Skiklubb, Medkila Skilag og IF Kilkam arrangerte Hovudlandsrennet på ski, noko 

som blei ei kjempefin idrettshelg for kombinertidretten i  2012, som gav inspirasjon til 

vidare satsing påfølgjande sesong. 

 
Rekruttering i perioden: 
KK gjennomførte ei fin kombinertsamling over 2 dagar på Fagerlidal Skole på Bardufoss.  

Jan Kristian Bjørn representerte NSF og han hadde med seg Thomas Kjelbotn som er vår 

einaste aktive på internasjonalt nivå frå Troms. 

Øverbygdhopp arrangerte denne vinteren kombinertrenn med fellesstart på sitt årlege 

påske- hopprenn i Skjærhaugen. 

 
2012 -2013 – Samarbeid med hopp: 
Hopp og kombinert har hatt felles terminliste, der hopparrangøren har arrangert 

langrennsdelen – Dette førte til at Harstad Skiklubb arrangerte eit glimrande 

gjennomført kombinertrenn med full fokus på eit godt langrenn (skøyting 1 og 2 km.),  

etterfulgt av eit like godt avvikla hopprenn. Dette rennet i februar samla 11 

kombinertutøvarar i alderen 10 - 12 år. 

Tromsø Skiklub jobbar tett med langrennsmiljøet og dette vil med tida vera bra for 

kombinertsatsinga i Tromsø som no har fleire talentfulle utøvarar. 

Øverbygdhopp jobbar godt med rekruttering og etterspør at fleire kan ta turen til 

Skjærhaugen for å trena. Øverbygdhopp arrangerer årlege kombinertrenn, og har no ei 

svært fin langrennlsøype i hoppanlegget. 

Barnas Idrettsdag blei arrangert på Rustahøgda av idrettselevane ved Bardufoss Høgtun 

V.G.skole i februar, og i dette høve samarbeidde KK med Øverbygdhopp om å arrangera 

eit hopprenn i ein snøhoppbakke i skianlegget til BOIF. Dette blei ein svært attraktiv 

aktivitet for mange unge i alderen 6 – 9 år som fekk prøva hoppski for første gong. 

KK har samarbeidd med Fagerlidal Skole på Bardufoss om preparering og ski til utlån ved 

aktivitetar i skolebakken, noko som har resultert i at BOIF har fått ein aktiv 

kombinertutøvar som deltok i Skjærhaugen i påska. 
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IL/BL Unglyn har gjennomført langrenn og hopp i K-15 under tirsdagsrenn i klubben, og 

dette arbeide skal vidareførast. 

Bardu IL gjennomførte hoppskole i Åsbakken K-18 i 2011, og også denne vinteren har 

det vore aktivitet i bakken. 

Narvikmiljøet er svært interessert i eit samarbeid med laga i Troms for eit tett samarbeid 

framover. 

 
Troms Skikrets KK og vidare satsingsområde for kombinert: 
KK er svært glade for at Thomas Kjelbotn står på og legg ned store mengder med 

trening og presterer på høgt internasjonalt nivå og  at rekrutteringa innafor 

Kombinertidretten i Troms er i framgang. 
 
Anlegg: 
I komande år må det skje noko på anleggsfronten, og då må nye moderne hoppanlegg 

prioriterast dersom klubbane er villige til å planleggja og starte opp med bygging. Ein 

liten hoppbakke i størrelsen K-15 bør alle skiklubbar kunne stille opp med. 

Det hadde vore gledeleg om større klubbar som Pioner eller Senja Skilag kunne begynna 

å tenkja tanken om eit hoppanlegg i den størrelse at klubbane i ytre Midt-Troms kunne 

rekruttera til idretten kombinert. Øverbygdhopp må stå på og forbedre anlegget i 

Skjærhaugen. Stå på alle som er villige til å støtta opp om kombinertidretten i Troms! 

Plastbakkeanlegg bør realiserast både i Harstad og i Tromsø med det første. 

Mobakken med K-100 må haldast open for trening i periodar i vintersesongen med tanke 

på at dei aller beste utøvarane våre skal få høve til å bu heime, ta vidaregåande skole/ 

høgskoleutdanning i Troms samtidig som dei satsar innafor hopp/Kombinert. 

 

Takk til alle som jobbar for Kombinertidretten i Troms! 

 
Bardufoss, 06.05.13 

 

 

 

Tore Kurt Århus   Stig Are Kjelbotn   

Leder     Nestleder    

 

 

 

   Linda Holmgren   Yngvar Bendiksen 

   Medlem    Medlem 

 
 
 
VEDTAK: 
Kombinertkomiteen årsmelding ble enstemmig godkjent.  
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ÅRSMELDING ANLEGGSKOMITEEN 2012-2013 
 
 
Komiteens sammensetning. 
På Skikretsens styremøte i september ble det satt ned en anleggskomite. 

Gunnar Sander var i utgangspunktet satt opp som representant for Hopp. 

Han takket dessverre nei til å være med i komiteen. 

På Skikretsens styremøtet 11.03.13 ble det opplyst at Roar Markussen hadde  

takket ja til å være med i anleggskomiteen som representant for hopp. 

 

Navn    Rolle  Klubb 

Ole Erik Erdal   Leder  Tromsø Slalåm & Freestyleklubb  

Bjørnar Pettersen  Medlem Jegervatn IL / Kvaløya Skilag 

Trond Viggo Opdahl  Medlem Bardu Alpinklubb 

Rune Kufaas   Medlem Tromsø Slalåm & Freestyleklubb 

Roar Markussen  Medlem Tromsø Skiklub Hopp 

 
        
Mandat         
Følgende mandat for anleggskomiteen ble vedtatt på Skikretsens styremøte 06.09.13: 

Anleggsutvalget i Troms Skikrets skal ta et regionalt ansvar for utvikling og 

prioritering er av tidsriktige idrettsanlegg for skiidrett i regionen.  

 

Dette skal gjøres gjennom aktiviteter som skal sikre:   

-Gode analyser av behovet for anleggsutvikling på kort og lang sikt for 

skiidretten i regionen. 

-Koordinerte prosesser mellom klubb, krets og forbund for å sikre realistiske og 

innovative planer for utvikling av nye anlegg, og-/eller rehabilitering av 

eksisterende anlegg. 

-Sterkt fokus på utvikling av anleggskompetanse i skikretsen, herunder 

kompetanse på finansieringsløsninger og krav til anlegg. 

-Sikre prioritering av skisportens planer. 

-Arbeide for forankring av planer og prosesser både opp i mot Skiforbundet, inn 

mot politiske organer samt i klubber og lag. 

 
Arbeidsmål: 
-Gjennomføre anleggsseminar(er) høsten 2012 (det første). 

-Arbeide frem en realistisk anleggsplan med prioriteringer for Troms Skikrets som kan 

tas opp til behandling på Skikretstinget mai 2013’ 

-Tilrettelegge og gjennomføre kurs/opplæring i regionen innenfor anleggsutvikling, 

spillemidler mv. 

-Gjennomføre drøftings- og forankringsmøter med fokus på anleggsutvikling med 

kommuner, Troms Fylkeskommune, Skiforbundet og strategiske næringsaktører. 

 
Resultatmål: 
-3 prioriterte anlegg skal påbegynnes innen utgangen av 2013. 

-Alle klubber/lag har iverksatt arbeid med egne anleggsplaner, og søknadsprosesser 

innen utgangen av 2013. 

-Troms Skikrets skal innen utgangen av 2013, jobbe aktivt med konkrete søknader, 

sammen med klubber på større idrettsarrangementer, med gjennomføring i perioden 

2015-2020. 

 

 

 



27 
 

 

Møter 
Det har ikke vært helt enkelt å få avviklet alle møtene som vi har prøvd å få til 

da flere av medlemmene har vært aktive på annet hold. 

Det har vært avholdt 4 møter i perioden, og vi har planer om et møte til 

for å avslutte arbeidet med utkastet til anleggsplanen som skal legges 

frem på Skikretsens vårmøte. 

 
Anleggsplan 
Anleggskomiteens hovedfokus har vært å arbeide med en ny anleggsplan for Skikretsen. 

Adm.sjefen har sendt ut forespørsel til klubbene i Skikretsen om å komme med innspill 

om klubbenes anlegg og fremtidige planer. Informasjonen fra klubbene er samlet i et 

regneark. 

Komiteen har benyttet disse opplysningene i sitt videre arbeid med anleggsplanen. 

Anleggskomiteen har også tatt kontakt med flere klubber for å få utførligere 

opplysninger. 

Anleggskomiteen er i ferd med å sluttføre arbeidet med utkastet til anleggsplanen 

som skal legges frem på vårmøtet. 

Anleggsplanen er ment å være et levende dokument som kan oppdateres 1-2 ganger i 

året. 

 
Utvikling av anleggskompetanse 
Et viktig arbeidsmål for komiteen var å gjennomføre anleggsseminar(er) høsten 2012 

(det første), og tilrettelegge og gjennomføre kurs/opplæring i regionen innenfor 

anleggsutvikling, spillemidler mv. 

Det ble ikke avholdt noen anleggsseminar hverken høsten 2012 eller på vinteren 2013. 

Derimot har Rune Kufaas gjennom sitt arbeide for Troms Idrettskrets arrangert kurset  

Grunnkurs i anleggsutbygging for de av klubbene som ønsket å delta. 

Ole-Erik og Bjørnar var deltakere på kurset som gikk i Tromsø. 

Dessverre ble kurset som skulle avholdes på Setermoen avlyst pga. for få påmeldte. 

Dette var et meget interessant og opplysende kurs for de som driver med 

anleggsutvikling i klubbene. 

 
 
13.04.2013 
Ole-Erik Erdal 
Leder Anleggskomiteen 
 
 
VEDTAK: 
Anleggskomiteens årsmelding ble enstemmig godkjent.  
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SAK 5 BEHANDLE SKIKRETSENS REGNSKAP 
 
John Olav Fuglem la frem korrigert, revidert regnskaper for 2011 og 2012. 

Kretsen bes stramme inn på forskuddsbetaling fra klubbene på samlinger og renn. 

Det blir også strammet inn på avmeldinger etter frist, hvor klubbene må påregne en 

egenandel. Det vil også legges på et fakturagebyr på fakturaer til klubbene. 
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Resultatregnskap 2011 
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Balanse 31.12.2011

 
 



33 
 

 

 
 



34 
 

 

 
 



35 
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Resultatregnskap 2012 
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Balanse pr 31.12.2012
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VEDTAK: 

Regnskapene ble godkjent uten merknader. 

 

 

SAK 6 VALG AV REVISOR 
 
Skikretsstyrets innstilling: 

Troms Skikrets gir styret i fullmakt å forhandle ny avtale med aktuelle revisorer etter 

gjeldende regler. 

 

VEDTAK: 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 7 FASTSETTE KONTINGENT TIL TROMS SKIKRETS. 
 

Troms Skikrets styre har vurdert følgende 2 alternativ til kontingentsatser for kommende 

periode: 

 

Alternativ A (som før) 

Lagskontingent på kr 4.000,- pr år.  

Det innvilges en kontingent på kr 1.000,- pr år for lag som oppfyller følgende 

krav/betingelser: 

- Ingen av lagets medlemmer deltar på eller i noen av Troms skikrets aktiviteter. 
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- At laget ikke søker/tildeles økonomiske midler, stipender utstyr osv. For 

eksempel: Stipender, kursstøtte, aktivitetsmidler, premieringer i forskjellige 

konkurranser osv  

Når et av punktene ikke lengre oppfylles, skal lagene behandles likt med de 

øvrige lag i kretsen og betale samme kontingent. 

 

Alternativ B 

En fast lagskontingent på kr 2.500,- pr år pluss et variabelt tillegg på 

kr 125,- pr lisensbetalende utøver tilknyttet klubben. Det settes en øvre grense på 

årskontingenten til kr 8.000,- 

 

Innstilling: 

Styret i Troms Skikrets anbefaler Skikretstinget alternativ B. Dette alternativet gir en 

forholdsvis lav startkostnad for små klubber med liten/ingen kretsaktivitet, samt at de 

store/mest aktive klubbene som benytter seg mest av kretsens tjenester vil måtte betale 

noe mer. 

 
VEDTAK: 

Alternativ B ble enstemmig vedtatt. 
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SAK 8 BEHANDLE BUDSJETT FOR SKIKRETSEN 

 

2012
Avd Prosjekt Forklaring Resultat 2012 Kostnad Inntekt Resultat Kostnad Inntekt Resultat

10 STYRET -                       74 000               -75 000               -1 000                  80 000               -80 000               -                     

95002 Adm 54 000               54 000                  60 000               60 000               

10100 Anlegg 20 000               20 000                  20 000               20 000               

Rammetildeling  fra krets -75 000               -75 000                -80 000               -80 000             

20 ADM/KRETSKONTORET -64 600               904 000             -1 247 000          -343 000              925 000             -1 255 000          -330 000           

95000 Lønnskostnader ansatte 166 000             -25 000               141 000               170 000             -                       170 000            

95002 Virksomhetskostnader 150 000             150 000               160 000             -                       160 000            

Lagskontingent -260 000             -260 000              -265 000             -265 000           

Deltakeravgift -240 000             -240 000              -250 000             -250 000           

Momskompensasjon -120 000             -120 000              -130 000             -130 000           

20001 Utdanning 138 000             -122 000             16 000                  140 000             -130 000             10 000               

20100 Tilskudd -                        -                     

Fylkestilskudd -80 000               -80 000                -80 000               -80 000             

Tilskudd NSF -100 000             -100 000              -100 000             -100 000           

Aktivitetsmidler/Fylkestilskudd -300 000             -300 000              -300 000             -300 000           

Rammetildeling til komiteer 385 000             385 000               390 000             390 000            

20200 Kontorhold 65 000               -                       65 000                  65 000               65 000               

30 ALPINT 2 461                   537 500             -449 500             88 000                  537 500             -449 500             88 000               

30100 Adm 35 000               -                       35 000                  35 000               35 000               

Rammetildeling fra krets -25 000               -25 000                -25 000               -25 000             

30320 Junior mesterskap 15 000               -10 000               5 000                    15 000               -10 000               5 000                 

30340 Junior NC 15 000               -10 000               5 000                    15 000               -10 000               5 000                 

30360 Junior samlinger 38 000               -32 500               5 500                    38 000               -32 500               5 500                 

30420 15/16 år mesterskap 85 000               -80 000               5 000                    85 000               -80 000               5 000                 

30440 15/16 år NC 35 000               -20 000               15 000                  35 000               -20 000               15 000               

30460 15/16 år samlinger 118 000             -98 000               20 000                  118 000             -98 000               20 000               

30520 13/14 år mesterskap 105 000             -100 000             5 000                    105 000             -100 000             5 000                 

30540 13/14 år Samlinger 91 500               -74 000               17 500                  91 500               -74 000               17 500               

40 FREESTYLE -13 622               5 000                  -5 000                  -                        5 000                  -5 000                  -                     

40100 Adm 5 000                  5 000                    5 000                  5 000                 

Rammetildeling fra krets -5 000                  -5 000                  -5 000                  -5 000               

50 HOPP 3 490                   55 000               -55 000               -                        55 000               -55 000               -                     

50100 Adm 15 000               15 000                  15 000               15 000               

Rammetildeling fra krets -15 000               -15 000                -15 000               -15 000             

50320 Junior mesterskap 5 000                  -5 000                  -                        5 000                  -5 000                  -                     

50340 Junior NC 5 000                  -5 000                  -                        5 000                  -5 000                  -                     

50360 Junior samlinger 5 000                  -5 000                  -                        5 000                  -5 000                  -                     

50420 15/16 år mesterskap 5 000                  -5 000                  -                        5 000                  -5 000                  -                     

50440 15/16 år NC 5 000                  -5 000                  -                        5 000                  -5 000                  -                     

50460 15/16 år samlinger 5 000                  -5 000                  -                        5 000                  -5 000                  -                     

50520 13/14 år mesterskap 5 000                  -5 000                  -                        5 000                  -5 000                  -                     

50560 13/14 år Samlinger 5 000                  -5 000                  -                        5 000                  -5 000                  -                     

60 KOMBINERT -4 835                  22 000               -20 000               2 000                    22 000               -20 000               2 000                 

60100 Adm 12 000               12 000                  12 000               12 000               

Rammetildeling fra krets -10 000               -10 000                -10 000               -10 000             

60560 13/14 år samlinger 10 000               -10 000               -                        10 000               -10 000               -                     

70 LANGRENN -64 108               2 852 000          -2 774 000          78 000                  2 857 000          -2 774 000          83 000               

71100 Adm 105 000             -30 000               75 000                  110 000             -30 000               80 000               

Samarbeidsavtale SNN 50 000               -250 000             -200 000              50 000               -250 000             -200 000           

Rammetildeling fra krets -200 000             -200 000              -200 000             -200 000           

70210 Senior kretslag 102 000             -100 000             2 000                    102 000             -100 000             2 000                 

70220 Senior mesterskap 190 000             -144 000             46 000                  190 000             -144 000             46 000               

70230 Senior internasjonalt (WC/SC) 85 000               -60 000               25 000                  85 000               -60 000               25 000               

70240 Senior NC 185 000             -130 000             55 000                  185 000             -130 000             55 000               

70260 Senior samlinger 130 000             -40 000               90 000                  130 000             -40 000               90 000               

70310 Junior kretslag 30 000               -                       30 000                  30 000               -                       30 000               

70320 Junior mesterskap 300 000             -300 000             -                        300 000             -300 000             -                     

70340 Junior NC 400 000             -400 000             -                        400 000             -400 000             -                     

70360 Junior samlinger 272 000             -225 000             47 000                  272 000             -225 000             47 000               

70410 15-16 år kretslag 25 000               -                       25 000                  25 000               -                       25 000               

70420 15/16 år mesterskap 400 000             -375 000             25 000                  400 000             -375 000             25 000               

70460 15/16 år samlinger 140 000             -120 000             20 000                  140 000             -120 000             20 000               

70510 13-14 år kretslag 18 000               -                       18 000                  18 000               -                       18 000               

70560 Utgifter og egenandel samlinger 220 000             -200 000             20 000                  220 000             -200 000             20 000               

70600 Skismurning og smøreutstyr 200 000             -200 000             -                        200 000             -200 000             -                     

BUDSJETT TROMS SKIKRETS 2013 2014
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Den nye Alpinkomiteen får i mandat fra kretstinget å utarbeide et nytt budsjett for 2013 

og 2014. 

For Team Nord Norge pågår det pr d.d. forhandlinger om sponsoravtaler på 

forbundsnivå. Dersom dette ikke fører fram vil kostnadene for Team Nord Norge bli 

redusert. Team Nord Norge skal ikke påføre TSK økonomisk tap. 

 

VEDTAK: 

Budsjett for 2013 og 2014 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 9   BEHANDLE INNKOMNE SAKER 

  Hederstegn 

 Toril Skaflestad, Bardu IL, leder i Hederstegnkomiteen i Troms Skikrets, 
redegjorde for hva som er lagt til grunn for utdeling av kretsens Hederstegn.  
 
Kretsstyret i har, etter anmodning fra hederstegnkomiteen, besluttet at to 
personer skal få kretsens Hederstegn: 
 

 Asgeir Moberg, Bardu IL 

 Torbjørn Skogstad, Kvaløysletta Skilag 

 

SAK 10  BEHANDLE SKIKRETSENS HANDLINGSPLAN  

 
Per Inge Nysted presenterte kretsstyrets forslag til Handlingsplan for 2013-2015.  
Handlingsplanen bygger på NSFs Skipolitiske dokument for perioden 2012-2016.  
 
Det oppstod diskusjon rundt pkt 1.2.3 i Handlingsplanen vedr.  TSKs samarbeid med 

videregående skoler og skilinjer.  

 

 

2012
Avd Prosjekt Forklaring Resultat 2012 Kostnad Inntekt Resultat Kostnad Inntekt Resultat

BUDSJETT TROMS SKIKRETS 2013 2014

71 TEAM NORD-NORGE -142 403             1 506 000          -1 515 000          -9 000                  1 527 000          -1 515 000          12 000               

71100 Adm 50 000               -250 000             -200 000              50 000               -250 000             -200 000           

Samarbeidsavtale SNN 80 000               -320 000             -240 000              80 000               -320 000             -240 000           

Samarbeidsavtale andre -500 000             -500 000              -500 000             -500 000           

Støtte NSF -250 000             -250 000              -250 000             -250 000           

Rammetildeling fra krets -50 000               -50 000                -50 000               -50 000             

71210 TNN kretslag 579 000             579 000               600 000             600 000            

71220 TNN mesterkap 145 000             -10 000               135 000               145 000             -10 000               135 000            

71230 TNN int.nasj renn (WC/SC) 80 000               -30 000               50 000                  80 000               -30 000               50 000               

71240 TNN NC 280 000             -65 000               215 000               280 000             -65 000               215 000            

71260 TNN samlinger 262 000             -20 000               242 000               262 000             -20 000               242 000            

71600 Skismurning og smøreutstyr 30 000               -20 000               10 000                  30 000               -20 000               10 000               

80 TELEMARK/RANDONNE -                       5 000                  -5 000                  -                        5 000                  -5 000                  -                     

80100 Adm 5 000                  5 000                    5 000                  -5 000                  -                     

Rammetildeling fra krets -5 000                  -5 000                  -5 000                  -5 000               

Overskudd 2012 Kostnad 2013 Inntekt 2013 Overskudd 2013 Kostnad 2014 Inntekt 2014 Overskudd 2014

-283 617             5 960 500          -6 145 500          -185 000              6 013 500          -6 158 500          -145 000           
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Punkt 1.3.2 endres til: 

- TSK skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom klubb, krets, fylkets skilinjer og 

regionens videregående skoler. 

Handlingsplan vedlegg 1. 

 

VEDTAK: 

Kretsens handlingsplan ble enstemmig godkjent med de endringer man har lagt inn. 

 
 

SAK 11  BEHANDLE SKIKRETSENS ANLEGGSPLAN 

 
Per Inge Nysted redegjorde kort for bakgrunnen for arbeidet som har vært gjort i den siste 
tingperiode. 
Ole Erik Erdal, leder i Anleggskomiteen, presenterte forslag til Anleggsplan for kretsen. 
Arbeidet med planen har pågått siden årsskifte 2012/2013.  
 

Anleggsplan vedlegg 2. 

 

VEDTAK: 

Tinget gir skikretsstyret mandat til å godkjenne anleggsplanen. 

 
 

SAK 12   BEHANDLE NY LOV FOR TROMS SKIKRETS 

På Idrettstinget i 2011 ble det vedtatt omfattende endringer i NIFs lov med påfølgende 

endringer i lovnormen for særforbund. 

Med bakgrunn i dette ble NSFs lov endret på Skitinget i 2012, og forslag til ny lovnorm 

for skikretser ble framlagt. 

NSFs lov er nå godkjent av NIF, og den nye lovnormen for skikretser ble vedtatt i 

Skistyrets møte den 29.01.13. Teksten er den samme som forelå til Skitinget. 

 

Lovnormen for skikretser er obligatorisk og krever endringer i skikretsenes lover. Disse 

endringene må vedtas på skikretstingene våren 2013. 

 

Følgende tilføyelser gjøres til lovteksten: 

 

Bestemmelser om klubbrepresentasjon på skikretstinget, se lovnormens § 10 

(1) b. 
b, representanter fra idrettslagene etter følgende skala:  

-  Medlemstall til og med 100 - 2 representanter 

- Medlemstall fra og med 101 og oppover 3 representanter, som er det høyeste antall 

representanter et lag kan ha. 

 

Antall styremedlemmer i skikretsstyret ut over grenkomitelederne i kretsen, se 

lovnormens § 12, (1) 10b. 
b. 3 styremedlemmer og 0 varamedlemmer. 

 

 

 

VEDTAK: 

Lov for Troms Skikrets ble godkjent uten merknader. 
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SAK 13 VALG  

Ihht. Troms Skikrets lov skal følgende valg foretas: 

a. Leder og nestleder.  

b. 3 styremedlemmer og 0 varamedlemmer. 

c. I tillegg består skikretsstyret av lederne av grenkomiteene i skikretsen. 

d. 2 revisorer og 2 vararevisorer.  

e. skikretser som i henhold til NIFs Regnskaps- og revisjonsbestemmelser 

er pålagt å engasjere statsautorisert/registrert revisor, velger 

kontrollutvalg på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer og engasjerer 

statsautorisert/registrert revisor til å revidere skikretsens regnskap. 

f. Leder, nestleder og medlemmer av komiteer for de grener som har 

aktivitet i skikretsen, jfr. § 17. 

g. Representanter til Skitinget og Idrettskretsting. 

h. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste 

skikretsting. 

Valgkomiteens innstilling Troms Skikrets 2013-2015 

KRETSSTYRET: 

Leder                                                 Per Inge Nysted                             Bardu IL 

Nestleder                                          Bjørnar J. Pettersen                      Kvaløysletta SL                                                              

Styremedlem                                   Janne Steien                                   Bardu Alpinklubb 

Styremedlem                                   Turid Krudtå                                   Bardufoss OIF                                                           

Styremedlem                                   Ole Erik Erdal                                  Tromsø Slalom- og Freestyleklubb 

 LANGRENNSKOMITE: 

Leder                                                  Svein Robertsen                            Kvaløysletta Skilag 

Medlem                                             Heidi Gløtta Kristiansen               IL Pioner Ski                   

Medlem                                             Anne Myhr                                     Tromsø Skiklubb Langrenn 

Medlem                                             Bjarne Ryvoll                                  Medkila Skilag          

Medlem                                             Hilde Gunn Waltenberg               Lyngen/Karnes                      
 
ALPINKOMITE: 

Leder                                                 Reinholdt Fieler                             Tromsø Slalom- og Freestyleklubb 

Medlem                                            Tom Bekkelund                              Harstad Alpinklubb 

Medlem                                            Trond Viggo Opdal                        Bardu Alpinklubb 

Medlem                                            Vigdis Flaat Sørra                          Tromsø Slalom- og Freestyleklubb 

Medlem                                            Lisbeth Øgård                                Bardu Alpinklubb 

 HOPPKOMITE: 

Leder                                                  Jan Eivind Pettersen                     Tromsø Skiklub 

Medlem                                             Hanne Sætermo                            Tromsø Skiklub 

Medlem                                             Ivar Solberg                                    Øverbygdhopp 

 KOMBINERTKOMITE: 

Leder                                                  Tore Kurth Århus                           Unglyn 

Medlem                                             Stig Are Kjelbotn                            Bardu IL 
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LOVKOMITE: 

Leder                                                  Vidleiv Johansen                            Tromsø Slalom- og Freestyleklubb 

Medlem                                             Tor Zakariassen                              Tromsø Skiklub 

 KONTROLLKOMITE: 

Leder                                                   Sveinung Karlsen                          Medkila SL                                                   

Medlem                                               

 HEDERSTEGNKOMITE: 

Leder                                                   Toril Skaflestad                             Bardu IL 

Medlem                                              John Olav Fuglem                         Bardu IL 

 TROMS SKIDOMMERLAUG: 

Leder                                                   Jørn Thomas Hansen                    Tromsø Skiklub 

 VALGKOMITE 

Leder                                                 Agnes Nerland Fagerheim             BOIF 

Medlem                                            Sylvi Pettersen Ofstad                    Tromsø Skiklubb Langrenn     

Medlem                                                                   

 
 

Egil Haukland presenterte valgkomiteens forslag. 

Styret får mandat til å skaffe ett medlem i Kontrollkomiteen. 

 

Tinget gir også styret mandat til å velge det siste medlemmet i valgkomiteen. Denne bør 

komme fra Alpinmiljøet i Troms. 

 

VEDTAK: 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent. 

 

 

h. Representanter til Ting 

 

Valg av representanter fra idrettslagene (skiklubbene) til Skitinget. 

 

NSFs lov § 19 om Representasjons- og stemmerett på Skitinget sier: 

 

Fra skikretsene møter: 

a. Lederen i hver skikrets. Ved leders forfall møter nestleder. Er både leder og 

nestleder forhindret fra å møte, kan det velges annen representant 

 

b. En representant fra hvert kretsstyre 

 

c. Representanter for idrettslagene, som er medlemmer iht. § 4, valgt av og blant 

disse etter følgende skala iht. NIFs oppgave pr. 31. desember året før Skitinget: 

I. 1 representant fra hver krets 

II. 1 ekstra representant fra kretser med mer enn 3.000 medlemmer 

III. 1 ekstra representant fra kretser med mer enn 6.000 medlemmer 

IV. 1 ekstra representant fra kretser med mer enn 9.000 medlemmer 

V. 1 ekstra representant fra kretser med mer enn 12.000 medlemmer 
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VI. 1 ekstra representant fra kretser med mer enn 15.000 medlemmer 

 

Alle representanter må være medlem av et idrettslag i den kretsen hun/han 

representerer. Ingen kan representere mer enn en krets. 

 

 

NSFs lovnorm for skikretser § 11 om Skikretstingets oppgaver pkt. 10, e sier: 

 

Representantene for idrettslagene skal velges av og blant idrettslagene. Det vil si at 

Skikretsstyret ikke kan delta i dette valget. Skikretstinget kan ikke gi kretsstyret 

fullmakt til å oppnevne representanter for idrettslagene, men kretstinget kan vedta at 

det holdes valgmøte på et annet tidspunkt, f.eks. på et høstmøte.  

Representantene for idrettslagene skal ivareta idrettslagenes interesser på Skitinget, 

men er valgt med et personlig og ikke bundet mandat. 

 

Når det gjelder stemmerett og valgbarhet gjelder de generelle bestemmelser, slik: For å 

ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år og ha oppfylt 

medlemsforpliktelsene jfr. NIFs lov § 10 – 6. Ingen kan møte eller avgi stemme ved 

fullmakt jfr. NSFs lov § 16.  

 

Representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd må ha vært medlem av 

representasjonsberettiget idrettslag eller ledd i minst 1 måned og ikke skylde 

kontingent. Siden man velger representanter for idrettslagene i kretsen, forutsettes at 

medlemskapet er i et idrettslag i kretsen, selv om dette ikke er eksplisitt nedfelt i 

lovene. 

 

Skikretsstyrets innstilling: 

Troms skikrets ting gir fullmakt til fagmøtet høsten 2013 i å velge klubbenes 

tingdelegater til Norges Skiforbunds Ting og til Troms Idrettskrets Ting våren 2014. 

Valgmøtet avholdes i forbindelse med høstmøtet i Troms 2013. 

 

VEDTAK: 

Skistyrets innstilling ble godkjent uten merknader. 
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MEDLEMSTALL, TROMS SKIKRETS, PR 31.12.2012 – HENTET FRA 

IDRETTSREGISTRERINGA: 

  
 

Antall medl 
2012 

Lisenser  
2012-13 

1 Andørja Sportsklubb - ski 139 4 

2 Ankenes Skiklubb 113 20 

3 Bakkeby IK 68 3 

4 Ballangen Ski 117 6 

5 Bardu Alpinklubb 175 5 

6 Bardu IL 348 33 

7 Bardufoss og Omegn IF 307 17 

8 Bjerkvik IF 101 14 

9 Blåmann IL 173 1 

10 Botnhamn UIL 58 0 

11 Breivik IL 37 0 

12 Brøstadbotn IL 111 0 

13 Burfjord IL 77 7 

14 Dølaski 9 4 

15 Finnsnes Skiklubb 51 0 

16 Fjell Skilag 100 14 

17 Foss IL 62 0 

18 Furuflaten IL 49 1 

19 Gratangen IL 35 0 

20 Grovfjord IL 154 1 

21 Harstad Alpinklubb 172 5 

22 Harstad Skiklubb 36 3 

23 Havørn/Senjahopen UIL 220 0 

24 Ibestad IL 74 1 

25 IL Framsyn 156 0 

26 IL Vårsol 32 0 

27 Indre Kåfjord IL 52 0 

28 Ishavslaget - ski 19 0 

29 Josefvatn IL 49 0 

30 Jægervatnet IL 132 2 

31 Kattfjord Sportsklubb (2013) (67) 0 

32 Kilkameratene, IF 57 1 

33 Kjønna IL 11 0 

34 Kvaløysletta Skilag 412 31 

35 Kvæfjord IL 69 2 

36 Lakselvdal Sprint 48 2 

37 Laksvatn Skiskytterlag 135 0 

38 Lavangen IF 165 0 

39 Lyngen Alpinklubb 141 0 

40 Lyngen/Karnes IL 113 11 

41 Manndalen UIL 48 0 

42 Medkila SL 318 33 
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43 Mellembygd IL 116 3 

44 Målselv IL 51 4 

45 Nordkjosbotn IL 29 0 

46 Nordreisa IL 240 35 

47 Olderdalen IK 95 0 

48 Pioner Ski, IL 326 9 

49 Rotsundelv IL 109 0 

50 Røyken UIL 55 0 

51 Salangen IF-Ski 73 12 

52 Sandtorg UIL 22 0 

53 Santor 63 1 

54 Seljeskog IL 6 1 

55 Senja Ski 204 18 

56 Skarven IL (2013) (30) 0 

57 Skibotn IL 23 0 

58 Skjervøy Hopp- og Alpinklubb 6 0 

59 Skjervøy IK 126 6 

60 Skognes Omegn IL 0 0 

61 Skøelv Idretts- og Grendelag 50 0 

62 Skånland Sportsklubb 165 0 

63 Storfjord IL 46 0 

64 Storsteinnes IL 140 5 

65 Svalbard Turn 124 0 

66 Sør-Kvaløya IL 209 0 

67 Sørreisa Skilag 34 2 

68 Sørvikmark IL 75 0 

69 Tamokdal Bygde- og Idrettslag 11 0 

70 Tennes og Omegn IL 49 1 

71 Tromsø Skiklub 95 15 

72 Tromsø Skiklubb -  Langrenn 265 73 

73 Tromsø Slalåm-og freestyle klubb 107 14 

74 TUIL Tromsdalen Ski 116 19 

75 Ulfstind IL 106 0 

76 Unglyn IL 92 1 

77 Vannøy SK 61 0 

78 Vesterfjell og Omegn IL 31 1 

79 Ytre-Andørja IL 10 2 

80 Øverbygd IL 119 6 

81 Øverbygdhopp 36 0 

82 Øvre Salangen IL 55 1 

    

  
8283 450 
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Per Inge Nysted takket av adm. Sjef John Olav Fuglem på vegne av Troms Skikrets og Norges 
Skiforbund. 
Avgående komiteledere, Sveinung Karlsen og Rune Kufaas i hhv Langrenn og Alpint ble også 
takket av. 
 
 
Møtet hevet kl. 16.00 
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VEDLEGG 1: 
 
Visjon, verdier og hovedmål. 
Troms Skikrets (TSK) handlingsplan skal i perioden bygge på Norges Skiforbunds visjon fram 
mot 2016: «Mange, gode og glade skiløpere», samt de verdier og hovedmål som er lagt til 
grunn for forbundets arbeid. 
Skiforbundets verdier er: 

- Organisasjonen skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

- All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, fellesskap, helse og ærlighet. 

Troms Skikrets sin handlingsplan bygger på Skipolitisk dokument vedtatt på Norges 
Skiforbunds ting på Hamar i juni 2012. TSK fokuserer i sin handlingsplan på de samme 
satsingsområder som skipolitisk dokument: 

1. Breddeidrett 

2. Toppidrett 

3. Arrangement 

4. Anlegg 

5. Kompetanseutvikling 

Punktene i TSKs handlingsplan refererer til punktene i Norges Skiforbunds skipolitiske 
dokument. 

 
1. Breddeidrett. 

1.1: Basisrekruttering av barn. 
Mål: NSF skal sikre at ski er en naturlig vinteraktivitet for flest mulig barn. 

1.1.1:  
- TSK blir en pådriver og støttespiller for klubbene i arbeidet for flere lokale 

nærmiljøanlegg i kommunene 

- TSK skal arbeide for at lokale myndigheter innarbeider områder for ski og lek i sine 

planer. 

1.1.3:  
- Stimulere klubbene til å øke bruken av «Ski i skolen» i de lokale skoler og 

barnehager. 

- Øke antall klubber med Telenorkarusell og andre karusellrenn. 

- Arbeide for at klubbene inkluderer fremmedkulturelle i sine aktiviteter.  

1.1.4: 
- Skiklubbene skal, i samarbeid med kretsen, bidra til å legge til rette for kurs, 

temadager og planleggingsdager for yrkesgrupper som arbeider med barn og unge.  

1.1.5: 
- TSK skal bidra til markedsføring og støtte lokale World Snow Day-aktiviteter 
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1.2: Klubbaktivitet for barn 6 – 12 år. 
Mål: Skiklubbene skal sikre en åpen og inkluderende klubbaktivitet for å 
rekruttere og beholde utøvere.  
1.2.2: 

- Øke aktivitetstilbudet i skiklubbene med fokus på skilek. 

1.2.4: 
- Arbeide for at flere klubber arrangerer sonerenn og at flere deltar. 

- TSK skal arbeide for at lokale skiklubber utvikler sitt konkurransetilbud til barn og 

ungdom med ulike ambisjoner og forutsetninger.  

1.2.6: 
- Øke deltakelsen i Telenor og andre karusellrenn med 10% i perioden. 

1.2.7: 
- Øke antall registrerte barn i aldersgruppen 6 – 12 år fra 2800 til 3500 ved 

idrettsregistreringen 31.12.2015. 

 

1.3: Klubbaktivitet 13 – 19 år.  
Mål: Skiklubbene skal arbeide for at flere ungdommer velger å være aktive 
innenfor organisert idrett lengst mulig. 
  
1.3.1:  
Se punkt 1.2.2 
1.3.2 

- TSK skal arbeide for å styrke samarbeidet mellom klubb, krets og fylkets skilinjer og 

regionens videregående skoler. 

- TSK og klubbene samarbeider om å videreutvikle et godt samlingstilbud. 

1.3.3. 
- Stimulere klubbene til å tilby treningstilbud til ungdom som ikke ønsker å konkurrere 

1.3.4. 
- Arrangere leder og trenerkurs rettet mot utøvere, framtidige ledere og trenere. 

1.3.5. 
- Antall klubbmedlemmer blant ungdom 13 – 19 år økes fra 1150 til 1500 ved 

idrettsregistreringen pr 31.12.2015. 

1.3.6. 
- Øke antall utøvere blant ungdom 13 – 19 år med årslisens, fra 252 til 300 for 

sesongen 2015 - 16.   
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1.4: Skiidrett og voksne, 20 år og eldre. 
Mål: Skiklubbene skal arbeide for at flere voksne velger å bli medlemmer. 
1.4.1: 

- Klubbene utvikler treningstilbud for voksne. 

1.4.3: 
- TSK vil arbeide for å øke antall seniorer som deltar i kretsrenn 

1.4.4:  
- TSK vil arbeide for at flere voksne stiller for en klubb i turrenn ved å markedsføre 

årslisensen som en medlemsfordel med god forsikringsdekning ved trening og 

konkurranse. 

1.4.5:  
- Antall voksne medlemmer (over 19 år) ved idrettsregistreringen pr 31.12.15 økes fra 

3250 til 3500. 

1.4.6:  
- Antall voksne utøvere med årslisens økes fra 198 til 300 for sesongen 2015 - 16. 

 

1.5. Skiidrett og funksjonshemmede  
Mål: Skiklubbene skal arbeide for at det gis et tilrettelagt tilbud til 
funksjonshemmede 
1.5.1:  

- Informasjon om TSK sitt tilbud legges ut på hjelpemiddelsentral. 

1.5.2:  
- TSK skal arbeide for at klubbene legger til rette for funksjonshemmede i sine 

treningsaktiviteter. 

1.5.4:  
- Det skal være et tilbud for funksjonshemmede i de fleste kretsrenn.  

 
2: Toppidrett. 
TSK skal rekruttere utøvere til toppidretten ved: 

- Det skal søkes samarbeid for lokale treningsmiljøer opp mot regionale 

kompetansesentre, fag- og toppidrettsmiljøer. 

- Det skal opprettes kretslag, egne eller i samarbeid med andre dersom det er 

økonomisk forsvarlig og gir utøverne det beste treningstilbudet. 
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3: Arrangement. 
3.4: Arrangement i klubb og krets 
3.4.1: 

- Avvikle 80 terminfestede renn med 12 000 deltagere årlig. 

3.4.5:  
- Øke antall klubber som arrangerer Telenorkarusell og andre karusellrenn fra 47 til 50 

innen 2015. 

3.5:   
- TSK arbeider for at minst 1 stort nasjonalt arrangement legges til kretsen i 

tingperioden. 

3.7 Arrangementsutvikling 
3.7.1: 

- Grenkomiteene skal i tillegg til geografisk spredning, vektlegge evne til å arrangere 

gode renn ved tildeling av renn. 

- Samarbeid med nabokretser om terminlister der det er naturlig å delta i hverandres 

kretsrenn. 

- Arrangere arrangementskurs for klubber som tildeles terminfestede renn. Kurs for 

spesialfunksjoner som speakere og tidtakere bør arrangeres sammen med andre 

idrettskretser og andre særkretser. 

- Kvalitetssikre TD-funksjonen. 

4: Anlegg. 
- TSK arbeider med å kvalitetssikre anleggsplanarbeidet i kretsen. 

- TSK vil prioritere arbeid med anlegg og anleggsplanlegging høyt i perioden. 

- For øvrig se anleggsplan. 

5: Kompetanseutvikling.  
5.1.2:  

- Øke antall kurs fra 22 til 30 pr år innen 2015. 

5.1.3:  
- Øke antall deltagere på kurs til 300 i 2015. 

5.1.4: 
- Øke antall elevtimer til 2 000 i 2015. 

5.2.1:  
- Implementere og utdanne instruktører i den nye trenerløypa. 

5.2.3: 
- Rekruttere ungdom, kvinner og tidligere utøvere som trenere og ledere. 

5.4.1: 

- TSK vil videreutvikle samarbeidet med den nye idrettshøgskolen i Tromsø.  


