
Referat LK- møte 19.september – pr teams  
 
Til stede: Rune Tøllefsen, Kenneth Daleng, Olaug Iren Fossbakk, Tove 
Amundsen Fuglem, Johannes Andberg Stenersen 
Referent: Hanne Kristine Kroken 
             
  
Saksliste godkjennes 
 
Status på områder 

• Sport 
o Rune innkaller til møte med Kenneth, Rune, Truls og René om reiseopplegg til 

vinteren, i etterkant av møte med styringsgruppa NN. 
o Kenneth har flere punkter til trenermøte. Bør finne sted i nær fremtid. 
o Rapportering om økter, deltakelse osv må etableres mellom trenere og LK. 

§ HK sender rapporteringsskjema. Kenneth sin oppgave at det følges opp. 
o Seniorbekleding bestilles av HK i dialog med Truls denne uke. 
o God deltakelse på samlinger. 

 
• Marked 

o Kurt Jahn Kvernmo har takket ja til markedsarbeid. Kontrakt underskrives 
denne uke, og møte med markedsutvalget i NN er planlagt torsdag. 
 

• Terminliste 
o Det har vært dårlig deltakelse på rulleskirenn. Sak til høstmøte. 

 
Forberedelser høstmøte NSF/Troms Skikrets 

• Olaug drar på NSF langrenn høstmøte 14.-16.oktober. Alle forberedelser er gjort. 
• Olaug, Tove, Espen og HK har møte om tiltaksplan 6.oktober. Agenda er å få den 

presentabel til høstmøte. 
• HK starter med powerpoint til høstmøte i Troms. 

o Legge inn om evaluering rulleskicup – for dårlig deltakelse eller fortsette? Øke 
nivået til KM i rulleski? Unngå fellesferien? 

o Få handlingsplan i Troms lik NSF sin. Sette inn lenker til begge. 
o Overordnede linjer for Troms Skikrets reisekontor. 

 
Seniorsamlinger 

• Det er LK sin oppgave å sette rammene som trenere og tillitsvalgte skal forholde seg 
til. 
Vedtak: LK Troms sender innstilling til styringsgruppa om at junior ikke får delta på 
seniorsamling. Ansvar: Rune 

 
 
 



Reiseledere/smørere sesongen 22/23 
• Fordeling av smørere er smøresjefens oppgave. Kenneth formidler til Odd Tore. 
• Det settes opp en hovedleder, en ass.leder og en transportsjef til hver reise. 
• LK vurderer behovet for transport etter tildeling av hotell. 
• Kenneth hører med Line og Nils Magnus om ønsker oppgaver/renn. 
• Kenneth og HK samarbeider med informering av oppsatte ledere. 

Troms Skikrets reisekontor 
• LK fortsetter med hovedregel 1 smører pr 6 løpere. 
• LK fortsetter med åpen påmelding for alle reiser til vinteren. 
• LK mener det er greit at foreldre bor på samme hotell som løperne, men forventinger 

må avklares på forhånd og foreldre må forholde seg til informasjon fra hovedleder. 
(Løpermøter kun for uttatt støtteapparat og løpere – gjelder ikke HL). 

• HK bestiller overnatting til NSF med utgangspunkt i renndeltakelsen forrige sesong. 
 

Oppfølgingspunkter etter forrige møte  
• Referat godkjennes 
• HK sørger for at alle trenerkontrakter underskrives og politiattester mottas. 
• HK sender ut en midtveis evalueringsskjema til løpere på SNN rekrutt 
• HK avtaler oppstartsmøte med Klemetsen i uke 40. Agenda samhandling trenerforum. 

 
Terminliste justeringer 

• Frihelger som er satt opp skal være uten kretsrenn. 
• HK hører om å bytte dato mellom SNN-cup Nordreisa/Skjervøy og Kvaløysletta.  
• Olaug kontakter klubber i soner som mangler arrangør på sonerenn.  
• Oppsett av distanser er sak på neste møte. 

o HK setter opp et forslag til distanser og uttaksrenn. 
• Det gjennomføres praktisk TD-kurs 16.-17.desember. 

o HK sender informasjon om påmelding til de som har gjennomført kurs, og 
publiserer om mulighet for kurs for de som ikke har det fra før. 

Nord-Norsk sommerskiskole 
• Sak til neste møte. 

 
Møteplan 

• Neste møte 3.oktober pr teams.  

 

Møte hevet 22:03. 

 
 


