
Referat fagmøtet under høstmøte 2014 i Troms Skikrets 
 
Tid/Sted: 5nov 2014 på Bardufosstun, kl. 18:45 til 21:00 
 
Tilstede: fra AK Reinhold Fieler (leder),  Vibeke Haukland, Merete Paasche, Trond Viggo 
Opdal, Lena Sommerbakk fra HAK, BAK Lisbeth og Ulf, fra styret i TSKrets Turid og , fra 
Finnsnes Geir Kirkhaug 
12 deltakere  
 
1. Status alpin og terminliste  
 
RF orienterte om terminliste og status. 
Sesongen begynner i desember med kretsrenn i Bardu. Så har vi kvalikrenn i Sortland, 
Harstad (SG), Ankenes (NNM), Bardu (SG). Spesielt gledelig at vi har Telenorlekene i 
Bardu denne sesongen! 
Vi har planlagt mange samlinger i krets- og regionregi i år, særlig med vekt på 
fartsdisiplinene. Allerede 29 januar er det samling i Narvik i forbindelse med KM i 
Nordland. 12. februar starter fartssamling i Harstad og 5. mars starter ny fartssamling i 
Bardu. Deretter prøver vi å samles i regionen 1. mai enten i Tromsø eller i Sverige. Før vi 
avslutter sesongen med ny samling under IronMan i Narvik i mai. 
 
Gjennomgang av løpere i ulike aldersklasser. Spesielt i U14 er det få løpere. Det 
forsterker behovet for samarbeid i kretsen.  
 
Finnsnes: 4 løpere, må få snø før de kommer ordentlig i gang, flest løpere på U12 
 
BAK: har samarbeid med Sætermoen svømmeklubb og Bardu IL på trenersiden, ca. 15 
unger i BAK nå. Samarbeidet styrker trenersiden og samholdet mellom ungene. Jobber 
aktiv med en ny barnebakke til ny-rekrutering. Iron Man i august på Setermoen. 
Antidoping arbeid og resertifisering.  
  
HAK: Får på plass et nytt styre. Har en sterk foreldregruppe. Bygger klubben på nytt på 
denne gruppen med ny struktur. Har 15 til 25 unger, lager nytt rekruteringsopplegg i 
høst. U14 og U16 består 2 løpere.  
 
TSK: har 66 løpere i Tromsø nå. Nytt styre. Lave tall U14 og U16. Barmark tredje året på 
rad, trening i sentrum, Bukta, Tromsdalen, etc. Omorganisering i klubben i forhold til 
treningsapparatet.  
 
 
2. Oppsummering fra Workshop i anleggs- og arrangørkomiteen v Trond Viggo Opdal 
(TVO) 
Det var et veldig bra seminar. 
På denne workshopen ble det gitt info om hvordan etablere rulleskianlegg, hvordan 
søke spillemidler, fylkeskommunen sin rolle imot anleggsarbeid,  
Snøproduksjon under marginale forhold 
Handlingsplan for anlegg (Steilia, Kroken og Harstad er inne der) 
Salting av løyper 
Drifte alpinanlegg (Geir Ødegård Olsen holdt innlegg) 



Speakerkurs 
Kompendiet for salting ligger til nedlasting på Kunnskapsdepartementets hjemmeside.  
 
3. Oppsummering fra Høstmøte i NSF i Sølden v Reinhold Fieler 
 
Landslagstrenerne holdt innlegg med mye interessant om hvordan de forbereder 
landslaget. De går tydelig inn for å rigge et breanlegg i Norge for trening.  
 
AK nasjonalt i NSF er med på å protestere på dårlig regelverk for elevpermisjon.   
 
Inspirerende innlegg fra faren til Aksel Lund Svindal. Hvordan de klarte å komme seg 
opp med små ressurser, Aksel var ikke nummer en som ungdom – han var i tetsjiktet 
men ikke barnestjerne.  
 
AK nasjonalt ønsker Hafjellet som Riksanlegg (på grunn av ungdoms OL). Videre at man 
slutter å dele HL fart og teknisk og legger alt til en plass – dvs HL alle grener på en plass i 
lang tid framover. Administrasjonen har fått fullmakt til å lage et utkast til plan til 
vårmøtet. Her må vi i Troms følge med. Dersom andre arrangører ønsker det synes 
Troms at det heller skal være delt.  
 
Lisbeth: billigere men veldig lærerikt å være med på WC renn på Kvitfjell.  
 
Diskusjon om alder når man begynner å satse, hvor ambisiøs man bør være.  
 
 
 
4. Bardu informerer om Telenorlekene 2015 
 
Organisasjonen er på plass. "Ytre" (logistikk) og "indre" (rennteknisk – det er 50 
personer som ledes av Lisbeth) arrangement. Mange henvendelser. Bardu inviterer de 
som ønsker å lære fra andre klubber i landsdelen til å være med. Mange ting som folk 
kan lære av (tidtaking, salting, sikring, etc.). Tidsplan : Bardu vil invitere til gratis 
trening (onsdagen), torsdag SG gjennomkjøring , fredag SG, lørdag SSL, søndag SL (håper 
ferdig kl 16:00).  Lisbeth ønsker også hjelp i det indre arrangementet. BAK oppfordrer 
klubbene til å bidra også til samlingen 14 dager i forveien for å sikre fartstraseen.  
 
Viktig at skikretsen bruker TL til kompetansebygging. Det er kretsen som er vertskap. 
BAK inviterer til det. 
 
5. Handlingsplan for skisesongen 14/15 og 15/16, og for kompetanseutvikling 
 
Morten Kufaas innledet om handlingsplanen for Troms Skikrets.  
 
Perspektiv toppidrett – breddeidrett. 
 
Han savner en kretsramme der vi har fellesskap, opplegg med toppidrettsperspektiv og  
breddeperspektiv. Utfordring er å få utøvere til å fortsette når de blir eldre enn 13,14 år.  
bredde: samlinger og rekruttering 
topp: samlinger og kretslag 



kompetanse: trenerutdanning  
Diskusjon om hvordan kretsen kan bidra på disse punktene.  
Diskusjon om skoleopplegg første året VGS hjemme i samarbeid med f.eks. FFA som 
tiltak.  
Samhold og felleskap viktig ved samlinger, etc.  
Økonomi – behøver ikke å stoppe samarbeidet. 
Kompetanse: I år fart og barmark bra – men trener 1, 2 og 3 bør organiseres i 
avslutningen av sesongen.  
 
6. Eventuelt 
Lisbeth: FIS reglementet – få endringer. Heter ikke Super Kombi men Alpin Kombi nå. 
Hjelmer: Alle hjelmer må ha FIS logo på hjelmen ! I SSL er det lov å fortsette så lenge 
man er i bevegelse.  
 
 
Reinhold Fieler 
referent 


