
Referat LK- møte 10.oktober – pr teams  
 
Til stede: Rune Tøllefsen, Kenneth Daleng, Olaug Iren Fossbakk, Tove 
Amundsen Fuglem, Johannes Andberg Stenersen 
Referent: Hanne Kristine Kroken 
             
  
Status områder 

• Sport 
o Svært god deltakelse på samlinger. Storsamling i Nordreisa ble en suksess. 
o Erik Valnes fortjener skryt for å stille opp i Nordreisa og bidra til miljøet på en 

fantastisk måte. 
o Det har vært mye å gjøre, men ligger godt i rute før renn og reiser starter. 

Alle reiseplaner er spikret. Fly for senior støtteapparat er bestilt. De fleste 
ledere på senior er satt. Odd Tore jobber med smøreteamet. 
HK bestiller fly til ledere/smørere når listen mottas. 

o Junior får ikke delta på seniorsamlinger. 
o Eldre løpere får delta på samlinger for yngre aldersklasser. HK inviterer med 

yngre junior på 15/16 års samlinger. Målet er å beholde skiløperne i miljøet. 
o Team SNN har egen styringsgruppe. Ikke LK sitt ansvarsområde. 

 
• Terminliste 

o Kvaløysletta og Skjervøy/Nordreisa bytter SNN-cup helg. 
o Det mangler noen sonerenn arrangører. Olaug følger opp. 
o Pioner får kretsrennet samme helg som HL. 
o Ballangen får større sonerenn med Sør og Midt Troms.  
o HK følger opp at skirenn legges inn i sportsadmin. 

 
• Handlingsplan/Strategiplan 

o Gjennomførte møte 6.oktober med Tove, Olaug og Espen. 
o Som et resultat av gruppearbeidet på vårmøte har Espen har laget et 

førsteutkast til ppwt til høstmøte. Dette jobber gruppa videre med før 
høstmøte.  

o Viktig å konkretisere og komme med noen verktøy. 
o År 1 av en handlingsplan over 4 år. Kan ikke gjøre alt på en gang. 
o Strategiplanen presenteres på høstmøte, etterfulgt av gruppearbeid og 

diskusjoner. I etterkant sendes dokumentet ut på høring. Innstill vurderes og 
endelig strategiplan vedtas på LK-møte desember. 

 

Høstmøte 29.oktober 
• HK publiserer om påmelding i alle sosiale kanaler. 
• Tidsskjema settes opp i dialog Espen, Tove, Olaug. 



• Parallelt med møte settes det opp aktivitet, lunsj og Polarbadet for løpere 8-12år 
(født 2015-2011) . Eldre løpere har ELON samling i Tromsø samme dag. 
HK legger ut påmelding. 

• Siste finpuss av presentasjon på møte mandag 24.oktober 
 
Trenerforum 29.oktober 

• Tema er lagbygging. 
• Målgruppe er alle som er trener for løpere fra 13 år. 
• HK kontakter Håvard Klemetsen om et møte 17. eller 18.oktober etter 20:00. 
• HK publiserer om trenerforum på sosiale kanaler. Program kommer etter møtet med 

OLT. 
 

Eventuelt 
• Midtveis evaluering av tilbudet på TSNN og rekrutt sendes til styringsgruppa for 

forankring før distribusjon til løperne. 
 
Møteplan 

• Neste møte 24.oktober 20:00-21:00 pr teams. 
 
 

Møte hevet 22:25 

 

 

 


