
Referat LK- møte 3.januar – pr teams  
 

Til stede:, Rune Tøllefsen, Kenneth Daleng, Olaug Iren Fossbakk, Tove Amundsen Fuglem, 
Johannes Andberg Stenersen  
Referent: Rune Tøllefsen  

             

 
• Skirenn i Troms 

Det har vært arrangert flere gode skirenn den første mnd i vinter. Vi ser en viss 
nedgang siden i fjor og stor nedgang siden 2019. LK har jobbet mye med tiltaksplan 
for å demme opp for noe av dette. Det rapporteres om store treningsgrupper rundt 
omkring i klubbene, nå gjenstår arbeidet å få de også på skirenn. LK tar kontakt med 
årsmøtene i egen klubb fir å gå igjennom tiltaksplan her, med mål å få arbeidet inn i 
klubbens tiltaksplan. Espen, klubbutvikler, reiser også rundt til klubbene i Troms, det 
er bare å ta kontakt med kretsen så ordnes det. 
 

• Lillehammer – NC junior 
42 deltakere. Alt ser ut til å være på plass. 2 smørebord har kommet bort, det er bestilt 
nye. 
 

• Terminliste 
LK har jobbet med distanser på renn fremover. Spesielt for junior og senior. Distanser 
har vært ute på høring hos alle kretslagstrenerne i tillegg til NNS og NTG og er nå å 
regne for vedtatt. Hanne kommuniserer disse til arrangører og følger opp at disse blir 
fulgt. Uttaksrenn for ungdomsstafetten også på plass og er publisert på hjemmesiden. 
 

• Evalueringer 
Det har vært gjennomført evalueringer av U23 og junior samlinger i høst. Svarfristen 
er 8/1. LK vil sammenfattet besvarelsen 9/1 og sette sammen en rapport til bruk i 
planleggingen av neste sesong. 
 

• Sesongen 2023/2024 
LK vil medio januar sende på høring en samlingsplan for høsten for U23 og ned til 
13-14 år. Det er viktig at man tilpasser skolenes opplegg slik at vi kan få best mulig 
oppslutning om kretsens samlinger. Vi jobber for å få minst 1 helg luft mellom ulike 
samlingstilbud.  

LK er opptatt av åpenhet og tilgjengelighet. LK vil lyse ut alle trenerstillinger i 
kretsen fra U23 og ned til 13-14 år i februar. Nye kontrakter vil ha en varighet over 2 
sesonger. Dagens trenere oppfordres til å søke. Trenerstillingene er samlingsbasert og 
honoreres med dagsatser og utleggsrefusjon. Annonse kommer på facebook og på 
nettsiden til Troms Skikrets. 

LK har diskutert ulike tiltak for jentesatsing. 
 



• Nord Norsk Sommerskiskole, Bardufosstun 
Datoer er satt til 25-29.juni. Det er satt ned en arbeidsgruppe på saken bestående av 
Bardufosstun, Johannes A Stenersen, Hanne Kristine Kroken og Rune Tøllefsen. 

 

 

Møtet hevet 22:00 

 

Neste møte 6.feburar pr teams. 


