
Referat LK- møte 19.-20.august - Bardufosstun  
 
Til stede: Rune Tøllefsen, Kenneth Daleng, Olaug Iren Fossbakk, Tove 
Amundsen Fuglem 
Forfall: Johannes Andberg Stenersen 
Referent: Hanne Kristine Kroken 
             
  
Saksliste godkjennes 

 
Status rundt bordet 

Oppgavefordeling i LK/statusjusteringer 
 
Budsjett LK 

• LK vedtar satser for kretstrenere basert på nivå. 
• LK vedtar at trener dekkes på kretssamlinger for 13/14, 15/16, junior og Team SNN 

rekrutt 
• LK vedtar budsjettet i sin helhet til å gå i null. 

 
Kretslag Troms 

• Hanne Kristine henter inn tilbud på Craft. Maksimal mengde til kr 3000. Tilbud 
sendes til Team SNN rekrutt og øvrige seniorer. Hanne Kristine bestiller inn etter 
svarfristen. 

• Testing betales på stedet av utøver. Rabatterte priser for Team SNN rekrutt. Andre 
som ikke er på teamet må betale fullpris. 

• Pris for Team SNN rekrutt endret til kr 10 000kr for sesongen 22/23. 
• Team SNN rekrutt skal på månedlig basis rapportere om aktiviteten til sportslig leder i 

LK. Hanne Kristine sender forslag tilbakemeldingsskjema til Kenneth. Kenneth har 
ansvar for at rapportering fra trener gjennomføres. 
 

Kontrakter trenere og politiattester trenere/tillitsvalgte 
• Ordlyd og honorarstørrelser i kontraktene justert i hht vedtatt budsjett. 
• Alle trenerne har mottatt bekreftelse på formål til politiet. Hanne Kristine skal motta 

politiattest fra samtlige trenere og LK-medlemmer etter utsendt fra politiet. 
 

Hvem har vært på treningene? Hvor og hvor mange treninger har vært arranger? Avvik fra 
normalen? 

 
Reisekontor 

• Hanne Kristine bestiller flybilletter til alle ledere når oversikt mottas fra Rene. 
• Hanne Kristine bestiller flybilletter til alle ledere når fordeling er gjort etter neste LK-

møte. 
• Påmeldingsfrist for seniorreiser settes i samsvar med avbestillingsregler fra hotellene. 
• Alle seniorbestillinger er gjort av René. 
• Reiseinstruksjon for ledere er oppdatert og tydeliggjort. 
• Frist for å melde seg som smører/leder er 15.september. 



• Særlig for senior settes det opp et forslag til rangering av smørere. Hver sin tur til å stå 
i fare for å ikke kunne dra, basert på antall påmeldte. Oppsett lages på neste LK møte. 
 

Samlinger 
• LK vedtar at løpere som ikke er gamle nok ikke får delta på samlinger. 
• Junior får ikke delta på fellesopplegget på seniorsamlinger. 
• Oktobersamling for junior justeres til å vare fra fredag formiddag til søndag 

ettermiddag. 
• Påmeldingsfrist for juniorsamling i Muonio settes 2.oktober, basert på hotellets frister. 
• Kenneth henter inn tilbud på buss fra Sør-Troms til Muonio. 
• Miljøfokus og det sosiale må økes på kretssamlinger. Bli kjent øvelser kan legges inn 

på økt eller gjennomføres fremfor ei «treningsøkt». 
• Hanne Kristine har ansvar for en større sosial aktivitet på storsamling i Nordreisa. 
• Hanne Kristine blir med på samling i Muonio som ansvarlig for miljøtiltak. 

 

Søknad om post 3 midler NSF langrenn 
• Hanne Kristine søker post 3 midler til dagssamlingen tilknyttet vårmøtet. 
• Johannes og Vilje forespørres til å være ansvarlige trenere for denne. Satser lik øvrige 

samlinger. 
 

Terminliste 
• Arrangører av skirenn 22/23. Gjennomgang av søknader. 
• Avslag på samtlige søknader om renn på avsatte «frihelger» 
• Hanne Kristine sender tildelte datoer til samtlige søknader. 
• Systemet for KM rullering har sklidd ut de siste årene. Basert på siste år er det Tromsø 

og Sør-Troms sin tur til å arrangere. Nord-Troms og Midt-Troms til neste år, og 
dermed rullering på plass igjen.  

• KM del 2 skal inneholde  
• SNN-cup 

o Premier Rulleskicup: Hanne Kristine bestiller premier fra Dæhlie. 
o Premieutdeling finner sted etter rulleskirennet på samlinga i Nordreisa. 
o Denne sesongen legger vi opp til doble SNN-cup renn, slik at disse får status 

og forhåpentligvis større deltakelse. Evaluering gjennomføres etter sesongen. 

TD kurs/oppfølgning 
• Hanne Kristine sender oversikt over alle TD i Troms til Rune. 
• Rune har ansvar for oppfølging og møter med TD-korpset, samt fordeling av TD-

oppdrag.  
 

Tiltaksplan fra gruppearbeid 
• Gjennomgang av møte med Olaug og Tove. 
• Plan for høstmøte og veien videre presentert. Nytt møte ang dette med gruppa, inkl 

skiklubbutvikler i starten av august. Agenda er å spikre opplegg til høstmøte Troms. 
• Olaug og Tove har mandat til å lage handlingsplan 

 
Høstmøte NSF/ Troms 



• Høstmøte i NSF gjennomføres 14.-16.okt. Olaug deltar som representant fra LK 
Troms 

• Høstmøte i Troms gjennomføres 29.oktober på Bardufosstun. 
o 11:00-16:00 møte – informasjoner, handlingsplan fra krets til klubb 
o Legge tilrette for møteplasser. 
o Gjennomgang av sesonginformasjoner 
o Skiklubbutvikler 
o Forts. Tiltaksplan fra gruppearbeid 
o 16:00- 18:00. Trenerforum om lagbygging. Olympiatoppen som møteleder. 

• Hanne Kristine booker møterom på Bardufosstun 
• Hanne Kristine booker Håvard Klemetsen som foredragsholder/møteleder til 

trenerforum. 
 
 
Neste møte 19.september pr teams. 


