
 

 

 

Referat Komitèmøte, Langrenn 
 
Sted  : Telefonmøte 
Tid for møtet : 11.03.15, kl. 20.30 – 21.20 
  
Møtereferent : Birgitte Gustavsen (BG) 
Tilstede : Hogne Eidissen (HE), Leif Roar Mikkelsen (LRM), Håkon Melseth (HM), Anne Myhr 

(AM) 
Forfall : Heidi Gløtta Kristiansen (HGK), Susanne Hansen (SH) 
  

 

 

Sak Aktivitet Ansv./frist 

1. Sesongtilbud senior 2015-16 
- Fredag 20. mars inviterer LK løpere og klubber, som er/har seniorer kommende 

sesong, til en presentasjon/høring om seniorsatsing i sesongen 2015-16.  
- BG undersøker møtested i Bodø, sender ut invitasjon og utarbeider forslag til 

presentasjon. 

Birgitte 
 
 

 

2. Sesongtilbud junior 2015-16  
- Samlinger – booket på Bardufoss høsten 2015. Ytterligere samlinger 

planlegges med trenerne for de ulike lagene/klassene og skigymnasene. 
Opplegget presenteres under NNM i Bodø. 

- Håkon er i dialog med juniortrenerne om videre engasjement.  

Håkon/Anne 
 

3. Orientering om kretsopplegg NM del II  
- Ingen uttak – fri påmelding både for junior og senior 
- Kretsen tilbyr: smøreopplegg, sekundering, info og interntransport. 

Overnatting til ca 40 personer. 
- Hovedleder: NTG forespurt 
- Det jobbes med å fylle opp med smørere etter behov. 

Håkon 

4. Besøk Anders Bystrøm 
Det er kommet en henvendelse fra juniorlandslagstrenere Anders Bystrøm, som 
besøker Nord Norge og Troms onsdag 25. mars. Han vil gjerne møte løpere i Troms til 
trening og/eller foredrag denne ettermiddagen. 
BG og HM sjekker om vi kan få til et opplegg for løpere i Midt-Troms.  

Hogne 

5. Langrennskomiteen 2015-16 
Det ble diskutert litt rundt hvem som fortsetter videre. Viktigheten med å fortsatt å ha 
en ungdomsrepresentant i LK ble poengtert. 

Hogne 

6. Info om prosess rundt ansettelse av trener i Team Veidekke NN 
Stillingen har vært annonsert, styringsgruppen foretar innstilling og intervju. Det var 
totalt fem søkere og tre er innkalt til intervju. Ny trener vil antakelig offentliggjøres 
under NM del II i Harstad. 

Hogne 

7. EVENTUELT 
1. SNN-Cup – avslutning av årets cup går av stabelen søndag 15. mars på 

Kvaløysletta.  Det blir premieutdeling og Sparebank1 er representert. Totalt 
183 løpere har deltatt i ett el flere løp i SNN Cup. 

 
Birgitte 

 


