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ALPINKOMITEEN TROMS SKIKRETS 
 
MØTEREFERAT 

Møtetype: Fagmøte vår 
Møte nr.:1 
Dato:17.06.2017 
Sted: Bardufosstun 
Møteleder: Trygve 
Referent: Vanja 

Til stede: Birgitte Gustavsen, Renate Williamsen, Hans Petter Bergseth, Erik 
Gravem, Lisbeth Øgård, Torben Johansen, Jon Håkonsen, Trond Viggo Opdal, 
Ulf Ove Karlsen, Sissel Båtnes, Vanja Klaussen og Trygve Olsen 
 
Fraværende: Kenneth Mikkelsen 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 Info fra skikretsen 

• Kretsstyremøte 
Alpint er bedt om å komme med en kandidat til utvalget. 
Hans Petter Bergseth representerer skikretsstyret. 
Det er satt av 40 000 i skikretsen for utviklingsmidler. Hver 
fagkomite søker om utviklingstiltak. Argumentere inn mot 
handlingsplan, med utgangspunkt i SUM-modell.  

 

• Fagmøte alpint 
Alpint/yrkesfaglig utdanning: enighet AK-ledere om å teste 
dette ut. Det eksisterer i dag ikke et tilbud for de som ikke 
vil gå allmennfag. 
Valg av leder og nestleder i AK gjennomført i ekstraordinært 
skiting. Ny leder Ola Evjen og nestleder Dagfinn Neteland. 

 

• Arrangement 
Oslo City event arrangeres 1.-2. januar i Holmenkollen. 
 
Det ble besluttet i fagmøtet å dele opp Telenorlekene og 
Hovedlandsrennet i årsklasser. Det prøves første gang i 
2018. 
 
Det ble informert om status i forhold til en eventuell VM-
søknad fra Norge. Det var enighet i kretsen å stille seg bak 
en søknad fra Narvik. 

  
 

 

3 Telenorlekene/Hovedlandsrennet (læring og innspill til 2018) 
 

• Tilbakemelding etter årets HL og TL:  
- Gjennomgang av lagledernes sluttrapporter 
- Det er behov for flere til å følge opp løperne på HL 

og TL, ble sårbart i år. 
- Tidligere har AK dekket startutgifter for alle løpere. 

Denne ordningen vurderes av nåværende AK. 
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• Deltagelse for kvalikrenn også viktig spesielt for fart, dette 
har også med sikkerhet å gjøre. Trenerne må kjenne til 
løpernes ferdigheter. 

 
 

• Det er et ønske om å velge ut kvalifiserte trenere som følger 
løperne gjennom kretssamlinger/samlinger fram til HL og 
TL. Dette er med på å bygge relasjoner mellom løper og 
trener/lagleder. Lagleder trenger i utgangspunktet ikke 
trenerkompetanse. 

 

• Klubbene sender forslag til AK om 
trenerkandidater/lagledere allerede nå. Ca. hvor mange 
løpere er aktuelle for TL og HL 2018? 

 

• Forskuddsinnbetaling av reiseregning i forkant av HL og TL 
er ønskelig fra Skikretsens side. Dette fordi det har vist seg 
at det tar lang tid før reiseregninger sendes inn. Klubbene 
støtter dette forslaget. 

 

• TL på Oppdal og HL i Hemsedal 2018: Samarbeid Nordland 
ses på som viktig. Overnatting må bookes nå. Lagleder, 
trener og løpere bor sammen, øvrig støtteapparat må 
tilpasse seg tilgjengelig kapasitet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aksjon: Trygve sender 
en henvendelse til 
klubbene på dette 

4 Terminliste 2017/2018 

• FFA åpner for hospitering for U16 på treninger og siste års 
U16 på samlinger. Det kom forslag fra TSK om å samkjøre 
med NSK for en eventuell skisamling i Østerrike for U14 og 
U16. 

 

• Klubbene ønsker å unngå renn fredager pga. at man da må 
ha fri skole/jobb. Det er et ønske om færre renn, og heller 
gjennomføre treningssamlinger. 

 

• Bardu legger snø medio november. Foreslår kretstrening 
åpen for alle løpere 2.-3 desember og samling/renn 16.-17 
des. Forsøke å gjennomføre trener 1-kurs i regi av kretsen. 
Trener 1 barmark gjøres da i forbindelse med Iron Man i 
Harstad. 

 

• Forslag om renn i Harstad januar (20.-21) og fartssamling 
Harstad 17.-18 februar. Tromsø ønsker renn i mars (10.-
11.), pga. best skiforhold i slutten av febr/mars. 

• Ønske om en kretssamling/aktivitet barmark i mai. 
 

• Oppdatering til forslag om terminliste er sendt ut til 
klubblederne i Troms. Forslaget sendes også ut til 
Nordland. 
 

 
Aksjon: Trygve 
kontakter NSK 

5 Utdanning 

• Gjennomførte aktiviteter 2016/2017: 
Trenersamling med Jørund Lie i Steilia og TD-kurs-Narvik. 
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• Foreløpig plan for 2017–2018: 
Trener 1-kurs: Harstad/Bardu 
Trener 2-kurs Levi i regi av Morten Solberg. Det er et mål at 
klubbene klarer å sende en trener på trener 2-kurs hvert år. 
Klubbene oppfordres til å kjøre aktiv start kurs/foreldrekurs. 

 

6 Eventuelt 
Klubbene ønsker økt aktivitet på det som skjer innen kretsregi, med 
tanke på trenerutvikling og utvikling av løpere/treningsmuligheter. 
 
Aktivitet Lyngen og Finnsnes: Hva må gjøres for å få de i gang? AK 
oppretter kontakt og informerer hva som skjer i kretsen. 
 
Nordland/Troms skikrets: En eventuell VM søknad fra Narvik er en 
regionssak som hele Nord Norge må støtte. En forutsetning for å få 
dette til er vi vi evner å samarbeide om for eksempel AVAC, 
skisamling i Levi og fartssamling i Harstad.  
 
Det kom forslag fra Bardu om at at kretsen kunne bidra finansielt i 
forbindelse med løpere som deltar på AVAC.  
 
Det ønskes forøvrig en bedre markedsføring av fagmøtet i forkant, 
bedre oppdatering av Troms skikrets sin hjemmeside/Facebook 
 

 
 
Aksjon: Trygve sender 
informasjon til Lyngen 
og Finnsnes. 

 


