
LK møte 27. april kl. 19.00 via Teams 

Til stede: Toralf Heimdal, Kristian Olsen, Øyvind Hansen, Kirsten Andberg, Bård Gunnar Hansen 
Referent: Birgitte 
 

1. Kort oppsummering av sesongen; senior, junior og aldersbestemt  

Det ble en kort sesong. Flere høydepunkt gikk i vasken for mange, spesielt junior og 

senior (avlyst: NM jr, NNM, Finale Jr NM og NM del II). 

Senior:  

Det har vært tre nivå i kretsen (Nord Norge) i år: Veidekke, Team SNN og Kretslag 

FIS-lista viser noen positive tall etter sesongen. Framgang på flere spesielt jenter på Team 

Veidekke. 

Junior: 

Det var et mål å få flere gutter til NC finale. Flere lå an til å nå dit i år. Det så også ut til å 

bli rekord i antall juniorløpere totalt til finalen. 

HL: 

Troms fikk nok en HL vinner i år også, Tuva Gulbrandsen fra BOIF. 

 

2. Forberedelse og gjennomføring av Vårmøtet 
Vårmøte vil gå digitalt, onsdag 27. mai, kl. 19.00. 

Send e-postliste til Toralf, trenere, klubbledere og skigymnas 

Tema: Trenerforum? Hente inn en kapasitet? 
Send ut ramme til presentasjon til LK og trenere. 
 

 

3. Laguttak Regionlag NN og Team SNN  

Skiforbundet har garantert for videre drift av de regionale lagene.  

Det ventes nå på hvordan NSF strukturerer sine lag og deres uttak før uttak til Team 

Veidekke NN foretas. Det jobbes også med å ansettes ny trener til laget. 

Det blir et noe annerledes opplegg for den kommende sesongen. Bla. et mer regionalt 

samlingsprogram Det blir ca 8 løpere på laget. 

Etter at Veidekke NN er tatt ut vil uttak til Team SNN foretas. Uttak foretas av de tre LKene 

og trener. 

 

 

4. Senioropplegg øvrige Tromsløpere  

Det er foretatt en undersøkelse blant løpere om interessen for en satsning for  

løpere som ikke er på team for kommende sesong. Løpere 2001 og eldre er forespurt og 

20 har svart. 14 er interessert i å være med på et opplegg. Flere (man vet skal satse) har 

ikke svart på undersøkelsen.  

Det er også kommet flere svar på hvilket innhold som ønskes i opplegget. Det er noe 

sprikende, men det som går igjen er ønske om fellestreninger, teknikk, 

treningsplanlegging og oppfølging av trener.  

Kjetil Skaflestad kommer ikke til å fortsette som trener. LK må finne en ny kandidat. 

 



5. Trenere 2020/21  

Junior: ekstra trener i tillegg til Line Heimdal 

Aldersbestemt: Dølaski fortsetter 

15-16 år: tidligere trenere forespørres om videre engasjement. Det ønskes i tillegg å 

rekruttere unge, gjerne løpere som har avsluttet sin skikarriere. 

 

 

6. Samlinger 2020/21  

Engasjerte trenere forespørres om tidspunkt (13-16 år). 

Samlingsplan for junior og senior er så godt som avklart. 

Det planlegges å legge alle samlinger regionalt, dvs. i Troms. 

 

 

7. Rulleskicup/ renn/ SNN-cup avslutning  

Vi avventer myndighetenes avgjørelse om mindre idrettsarrangement kommende uke. 

 

8. Terminliste 2020/21  

Skjelett for 20/21-sesongen er satt opp. Det avventes NSFs terminliste før vi kan 

ferdigstille kretsens. 

 

 

9. Økonomi/ administrative ressurser framover  

Det er ikke ansatt ny adm.sjef i skikretsen. Prosessen er stoppet pga korona. 

Birgitte Gustavsen jobber 20% inntil videre.  

 

 

10. Markedsarbeid  

Rene Hillestad jobber med nye avtaler til kretsen.  

 

 


