
Referat LK- møte 5.desember– pr teams  
 
Til stede: Rune Tøllefsen, Kenneth Daleng, Olaug Iren Fossbakk, Tove 
Amundsen Fuglem, Johannes Andberg Stenersen 
Referent: Hanne Kristine Kroken 
             
  
I TROMS SKIKRETS SNAKKER VI MED HVERANDRE, IKKE OM HVERANDRE.  
 
Status områder 
 
Sport 

- Løpere, støtteapparat, arrangør og LK er fornøyd med gjennomføringen av Tour de 
Reisa. 160 løpere påmeldt. Kunne blitt for lange dager om det hadde vært flere 
påmeldte. 

- Hengeren var ikke i Nordreisa. Nummer ble sendt videre til Bardufoss. 
- Dårlig deltakelse på kretsrenn av senior og junior. Kan ha sammenheng med eksamen 

og at det var en kort runde. 
- Nye ledertrøyer var veldig små. 
- Trøbbel med at det ikke er nummer på ledertrøyer. 
- Johannes lager SNN-cup resultatliste og sender til Hanne Kristine for publisering. 

 
- Gjennomgang av spørreskjema v/Johannes.  
- Hensikten med spørreundersøkelsen er at vi skal bli enda bedre, evt korrigere det som 

ikke er bra. Derfor er det viktig at spørsmålene er positivt ladet.  
- Johannes og Kenneth har fullmakt til å innkalle møte med Nils Magnus og Truls om 

gjennomgang av spørreundersøkelse før den sendes ut. 
 
 
Terminliste 

- Be René, Truls og Nils Magnus se på distanser for senior på kretsrenn. Tas i samme 
møte som spørreundersøkelsen.  

 
Økonomi 

- Plass i budsjettet til å dekke smørebord for senior. 
 
Tiltaksplan 

- Tove, Olaug, Espen og Hanne gjennomfører møte for å få tiltaksplanen etter høstmøte 
ferdigstilt. 

- Når den er ferdig skal den legges ut på hjemmesiden sammen med tiltaksplan NSF 
langrenn. 

- Tiltaksplanen må brukes, og det er LKs oppgave å påminne arrangørene om å bruke 
den. 

- Rennvert; «Velkommen til de foreldrene man ser aldri har vært på skirenn før». 
Tove/Olaug/Espen lager en flyer med arbeidsoppgaver til rennvert. En konkret 
instruks med formål og konkrete arbeidsoppgaver.  

 
Terminliste 

- Det mangler to sonerennarrangører. Olaug følger opp. 



- Alle kretsrenn har arrangørklubb, og svært mange klubber har lagt inn søknader i 
sportsadmin. Hanne Kristine følger opp, og redigerer søknader med priser og TD. 

- Rune har hatt møte om TD-hospiteringen. Programmet er klart. Hanne Kristine sender 
ut til påmeldte deltakere og TD-er som kan være aktuell til å delta. 

- Kretsrenn Nordreisa/Skjervøy mangler TD, da han som var tildelt oppdraget ikke har 
mulighet likevel. Rune tar dette opp og finner erstatter under hospiteringen. 

 
 
Innkomne saker 

- Barents sak: Jr. NM er et FIS-renn som er åpent for alle. Hanne Kristine følger de 
andre nordnorske kretsene i diskusjonen under møte med Barents Games.  
 

- Hanne Kristine lager sak med oppfordring til klubbene om å følge lover og regler vdr. 
GDP og bilder av barn. Under 15 år er samtykke av foresatte. Kretsen kan ikke gjøre 
annet enn å oppmuntre til å følge lovverk. 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/retningslinjer-for-publisering-av-
bilder-og-film-av-barn/ 

 
 
 
Møtet hevet 21:55 
 
 
Neste møte mandag 2.januar 20:00 
 
 
 
 


