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ALPINKOMITEEN TROMS SKIKRETS 
 
MØTEREFERAT 

Møtetype: Fagmøte høst 
Møte nr.:2 
Dato:04.11.2017 
Sted: Bardufoss VGS 
Møteleder: Trygve 
Referent: Trygve 

Til stede:, Turid Krudtå, Ulf Ove Karlsen, Lisbeth Øgård, Jon Håkonsen, Torben Johansen, 
Stig Henriksen, Erik Gravem, Trond Viggo Opdal, Odd-Are Mathisen, Vanja Klaussen,  
Hans Petter Bergseth, Kenneth Mikkelsen og Trygve Olsen 
 
Fraværende: Renate Williamsen og Morten Hanstad, 
 

 

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

SAK NR BEHANDLET ANSVARLIG/FRIST 

1 Velkommen 
Presentasjon av nye AK-medlemmer og av de tilstedeværende 
representantene fra klubbene 

 

2 Informasjon fra skikretsen/AK 

• Høstmøte Gardemoen 
Gjennomgang av presentasjon fra skiforbundet (Stefan). Kvalik for 
Ingemartrofeet er NNM. Klubbene ønsker at det synliggjøres at det 
er et «landslag» som stiller på Ingemartroffet.  
 

• Kretsstyremøte 3/11 
Kort info fra innlegget til Atle Rollstadås (NSF). Deling om 
fluorvedtak i langrenn. 
 

• Info fra klubbene 
Bardu: 
Utvidelse av Bamseløypen ferdig. Produsert godt med snø i 
kuldeperioden. Trenger noen dager til for å åpne opp til 4.mast. 
Aktivitetsmessig er klubben i en downperiode. En aktiv utøver i 
U16, men det kommer flere etter i de mindre klassene. 
 
Harstad: 
Bestilt barneheis (bånd) som leveres før jul. Utvidet 
parkeringsplass betraktelig. Har gjennomført egen klubbsamling 
barmark etter ironman samlingen. Det er ca. 40 aktive utøvere 
som deltar på barmark for tiden. 
 
Tromsø: 
Det er investert 20 MNOK i snøproduksjonsanlegg – estimert 
ferdig 16/11. Bygningsmassen er i stor grad pusset opp, og det er 
etablert et prosjekt for å se på nytt kafebygg. Det er god aktivitet 
og deltakelse på barmarkstreninger for U12 og eldre. De yngste 
kommer ikke skikkelig  i gang før det er snø. 
 

• SUM handlingsplan for AK 
Klubbene bedt om å gi innspill til hva som vi i Troms Skikrets anser 
som viktig at sentral AK prioriterer 

 
 
Aksjon Trygve: Sjekke 
med Stefan vedrørende 
bekledning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aksjon: Klubbledere – frist 
7/11 
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• NM2018 
Her er det et ønske fra klubbene at skikretsen organiserer et tilbud 
for de utøverne som stiller på junior og senior NM. Dette er også 
en forventning fra skiforbundet. Det må også være et tilbud til de 
som ikke har tilhørighet til et skigymnas eller andre lag. 

 
 

• Telenorkarusellen  
Husk søknadsfrist 12/11 

 
 

 
 
Aksjon: Klubbledere 
melder tilbake ift aktuelle 
lagledere/trenere og 
deltakere fra den enkelte 
klubb. 
 
 

3 Terminliste 2017-2018 

• Refleksjoner rundt prosessen: 
Det er krevende å lage en samkjørt terminliste på tvers av 
Nordland og Troms skikrets. En opplever å ha en enighet mellom 
kretsene for så å få endringer som følge av prosesser i 
enkeltklubber og/eller andre aktører.  
  

• Konklusjon fra høstmøtet: 
Klubbene gav sin støtte til presenterte terminliste, og den anses 
nå som endelig.  
 
Det er to usikkerheter ift terminlisten: 
-Gjennomføring av AVAC fart i Narvik iht oppsatt plan 
-Renn i Sulitjelma blir ikke gjennomført på oppsatt tidspunkt pga 
andre aktiviteter i anlegget. Nytt tidspunkt ikke avtalt med 
Nordland Skikrets.  

 
 

 

4 Organisering HL/TL 
 

• Overnatting samkjøres med Nordland Skikrets. Det er booket 17 
plasser på Oppdal og 20 plasser på Hemsedal. 

•  Følgende er nominert inn som trenere/lagledere: 

 

 
 
• Med bakgrunn i de nominerte kandidatene vil AK melde tilbake ift 

hvem som skal representere Troms på de ulike rennene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aksjon Trygve: Melde 
tilbake til klubblederne 

5 Eventuelt 
  

• Harstad meldte inn et forslag om å kjøpe inn felles 
tavlesystem for klubbene i Nordland og Troms. Møtet var 
enige om at ideen var god og at den må tas videre mot de 
andre klubbene og kretsene.  

 

  
 
Aksjon: Trond Viggo 
etablerer og sender ut et 
prosjektforslag som kan 
brukes som 
beslutningsunderlag i 
klubber/kretser 
 
 

 


