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ALPINKOMITEEN TROMS SKIKRETS 
 
MØTEREFERAT 

Møtetype: AK 
Møte nr.:3 
Dato:12.11.2017 
Sted: Telefon 
Møteleder: Trygve 
Referent: Trygve 

Til stede: Renate Williamsen, Morten Hanstad og Trygve Olsen 
 
Fraværende: Vanja Klaussen og Kenneth Mikkelsen 

 

 

Sendes også: 
Alle klubber 
Leder Skikretsstyret 
Birgitte Gustavsen for publisering på web 
 

SAK NR BEHANDLET ANSVARLIG/FRIST 

1 Velkommen/innledning  
Oppkobling og gjennomgang av dokumenter som er utarbeidet 
i forkant av møtet. 
 
 

 

2 Beslutning av budsjett for 2018 

 
Finaler og NM: 

• Skikretsen dekker startkontigent for de som er kvalifisert 
og innenfor skikretsens kvote for deltakelse. For 
telenorfinale og hovedlandsrenn betyr dette 2 jenter og 
2 gutter i hver finale.   

• I tillegg dekker skikretsen reisekostnader for lagledere 
på henholdsvis telenorfinale og hovedlandsrenn. 
Reisekostnader for trenere fordeles på løperbrøk. 
Skikretsen foreslår to trenere per finale. 

• For FIS-løpere dekkes NM startkontigent for de 
respektive mesterskap løperne tilhører (mao får du ikke 
dekket kontingent for å stille i FIS-delen av et 
mesterskap)  

• Etter en helhetlig vurdering velger skikretsen å ikke 
dekke kostnader til lagledere/trenere ved NM.   

 
Utdanning: 

• Skikretsen gjennomfører i løpet av 2017 trener 1 kurs – 
og dekker alle kostnadene ift instruktører for dette. 

• Setter av en beskjeden post i 2018 for å vedlikeholde 
trenerkompetanse. 
 

Kretssamlinger: 

• Det er et ønske med kretssamlinger både innenfor 
barmark og ski i løpet av 2018. 
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Det legges til grunn en rammetildeling fra krets på kr 50 000. 
Det budsjetteres med et underskudd på kr 5 645.  
Egenkapitalen per august er kr 83 828. 

Viser for øvrig til egen presentasjon fra møtet vedrørende 

budsjettdetaljer. 

 

 

3 Uttak av lagleder og trener til HL/TL 

• AK i Troms skikrets støtter forslag fra klubbene og tar 
ut følgende lagledere/trenere: 
 
Lagleder HL: Jon R Håkonsen 
Trener 1 HL: Lisbeth Øgård 
Trener 2 HL: Torben Johansen 
 
Lagleder TL: Hans Petter Bergseth 
Trener 1 TL: Trygve Nilsen 
Trener 2 TL: Ken Båtnes 

 

• Skikretsen dekker reisekostnader for lagleder pluss 
heiskort for trenere og lagledere 
 

• Reisekostnader for trenere dekkes på løperbrøk. 
 

 

 

3 Trener 1 kurs – planlegging av skidelen 

• Det produseres for tiden snø i Steilia, men det er 
fortsatt ikke klart om vi klarer å gjennomføre samlingen 
første helga i desember 
 

• Det er en forventning fra AK om at lagledere og trenere 
på finalene bidrar ift planlegging og gjennomføring av 
samlingene i Steilia 
 

• Sende ut invitasjon til klubbene og deltakerne på 
teoridelen. Ber samtidig Birgitte om å legge det ut på 
sidene til skikretsen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aksjon Morten 

4 Eventuelt  

• Ingen saker  
  

 

  
 

 


