
REFERAT FRA MØTE MED ALPINKLUBBENE I TROMS SKIKRETS 
 
TID: 29/8 kl 1000-1200 
STED: NARVIK VGS 
FREMMØTTE; Tromsø Slalåmklubb v/leder, Harstad Alpinklubb v/leder, Bardu 
Alpinklubb v/leder 
FORFALL; Lyngen og Finnsnes 
 
AGENDA 

• Anleggssituasjonen (Tromsø&Bardu) 
• Terminliste 
• Hva kan din klubb gjøre for fellesskapet 
• Reiseleder til TL og HL (HL=fartskompetanse) 
• Hvordan skal vi ha det oss i mellom? 
• Hva skal AK gjøre? 
• Hvordan AK forholder seg til klubb og enkeltpersoner 
• Vår-/høstmøte?? 
• Informasjon, pengebruk, vedtak, praksis…. 

 
REFERAT; 
Anleggsituasjonen: 

- Harstad. Anlegget eies og drives av klubben. Virksomheten går ok, men det må 
trekkes mer besøk til anlegget for å sikre økonomi til utvikling og vedlikehold. 
Har ikke kunstsnø, noe som er et minus for idretten. Største utfordring er dager 
med stengt anlegg grunnet mye vind (ca 10% av dagene var det sist sesong) 

- Bardu. Kommunens vedtak om å ikke lengre drive Steilia står ved lag. Klubben er 
positivt avventende til prosessen, og har nedsatt en gruppe for å jobbe frem 
realitetene i en mulig overtakelse. BAK tror kommunen vil drifte som før inntil en 
overtakelse er realisert. 

- Tromsø. Her ryktes det at anlegget er til salgs, men det er ikke sett noe prospekt 
ennå. Klubben er lunken til å overta, men tror det er et potensiale i anlegget så en 
annen eier er mulig å fremskaffe. TSK er sikker på at anlegget vil åpne som 
normalt, uavhengig av eierskap. 

 
Oppsummering: i det korte perspektiv ser det ut til at vi rir av stormen. I et litt 
lengre perspektiv (2-5 år) kan vi være i en alvorlig situasjon mtp anlegg. 
 

Terminliste; 
Prinsipielt ønsker klubbene å unngå fredagsrenn da skoletid ansees som viktig. Videre 
ønsker klubbene at alle klubber i regionen først skal arrangere ETT renn før man 
tildeles nr 2. Imidlertid kan det kjøres et renn nr 2 for å ivareta kvalik til finalene.  
Videre ønsker man å terminfeste samlinger slik at vi ser en helhet sammen med 
Nordland Skikrets. 
 
Det utarbeidede forslaget er tilgjengelig for klubblederne i Dropbox og vil være 
utgangspunktet for koordinering/diskusjon med Nordland. 
 
 
 



 
Hva kan klubbene gjøre for fellesskapet i kretsen? 

- Invitere til den aktiviteten som gjennomføres selv om den ikke er terminfestet. 
- Ta frem gamle opplegg som av ulike årsaker har dødd bort 
- Bidra med kompetanse og hjelp til arrangementer  
- Støtte opp om de arrangementer som gjennomføres. 

 
Reiseledere TL og HL; 
Ulf Ove Karlsen (BAK) forespørres/bekrefte til HL/Bjorli 
Jon Reidar Håkonsen (TSK) forespørres/bekrefter til TL/Meråker 
AK gir ut retningslinjer så snart BAK og TSK bekrefter reiseledere. 
 
Forhold mellom klubber og klubber og AK; 
Klubbene må håndtere enkeltpersoner (medlemmene) og AK forholder seg til klubbene.  
 
Ut over dette er klubbene motivert for å etablere et godt samarbeid på tvers og alltid 
sette utøverne i fokus.  
 
Hva skal AK gjøre? 
Saken ble fremlagt som en mulighet til å ”bestille” fra AK.  
Klubbene tar dette med tilbake , men initielt er det kompetanse innen trenere (den nye 
trenertrappa) som må settes i fokus. 
 
Vår-og høstmøte 
Det bør gjennomføres denne typen møter i etterkant av skikretsens møter på vår og 
høst. Dersom disse faller på en hverdag er det trolig best å avvente til neste naturlige 
samling/renn for å gjennomføre møtet da det er for lang kjøretur fra ytterkantene til 
Bardufosstun på kveldstid (mao gir dårlig oppmøte) 
AK planlegger høstmøte ifm samlingen til FFA eller ved første renn i Bardu til høsten. 
 
Informasjon, pengebruk, vedtak, praksis 
Referat fra AK-møter legges ut på skikretsens side. AK har begrensede midler, men vil 
anvende evt ubenyttede midler til å støtte inn i en samling før jul slik at vi før ned 
heiskortprisen/kostnadene. AK går i dialog med Bardu kommune. 
 
 

 
  
 
Egil Haukland 
Leder AK 
Referent 


