
 

 

 

Referat Komitèmøte, Langrenn 
 
Sted  : Telefonmøte 
Tid for møtet : 13.01.15, kl. 20.30 – 21.20 
  
Møtereferent : Birgitte Gustavsen (BG) 
Tilstede : Hogne Eidissen (HE), Leif Roar Mikkelsen (LRM), Håkon Melseth (HM), Anne Myhr 

(AM), Heidi Gløtta Kristiansen (HGK) 
  

 

 

Sak Aktivitet Ansv./frist 

1. STATUS REISER OG SKIRENN 
- NC Junior alle leder/smørere på plass. Det gjenstår å ferdigstille opplegget 

under NC/finale i Harstad.  
- NM del 1 Røros – hovedleder Birgitte G i samarb. med Jostein V. Uttak gjøres 

etter kretsrenn i Bjerkvik 17/1. 
- NM del 2 Harstad – det har vært avviklet møte med Jostein, Kristian, Roy 

Helge og Kjetil. Lagene organiserer seg selv men man samarbeider om testing 
og smøring. Det blir også et samarbeid med klubbene som har løpere som 
ikke er uttatt av kretsen.  

Håkon 
 
 

 

2. SESONGEN 2015/16 
- Samlinger – booket på Bardufoss høsten 2015. Ytterligere samlinger 

planlegges med trenerne for de ulike lagene/klassene. Opplegget presenteres 
under NNM i mars. 

- Kretslag junior og senior ble diskutert. Det kommer opp kull som blir senior 
neste sesong. Diskusjon rundt neste års lag, spesielt for seniorer. Det jobbes 
mot å presenteres et opplegg under NNM i Bodø. 

- Det må gjøres tiltak for å få et godt samarbeidsklima og en klar 
samarbeidsform mellom de ulike lagene. 

Hogne 
 

3. STATUS SNN-CUPEN 
- Avviklet to renn, Nordreisa og Bardufoss. Neste renn KM i Bardu 24/1. 
- Kvaløysletta Skilag har påtatt seg å arrangere «finalen» den 14. mars. 
- Det må avklares med Medkila/Kilkam ang. SNN-reklamemateriell. SNN er 

positiv til et samarbeid med Harstad Sparebank. 
- Vi har hatt litt problemer med reklamemateriellet, målportal og telt. 
- Godt mottatt av løpere og foreldre. Spesielt den gule ledertrøya. 
- SNN ønsker mer promotering av Cupen. Det sendes en sak til pressen i forkant 

av KM.  

Birgitte 

5. EVENTUELT 
1. «Ungdomstreneren» prosjekt i regi av Troms Idrettskrets. Utvikling av unge 

trenere, 14-19 år. Ønsker vi å være med hvordan vil vi gjennomføre det? 
2. Skikretsting 6. mai. 
3. 2. des. ble det avholdt kurs på Bardufoss i forhold til aktivitet for 

funksjonshemmede, samarbeid med NSF og friluftsråd. HGK deltok på vegne 
av skikretsen/LK. Det jobbes med å kjøre lignende kurs flere steder i fylket. 

 

 

 


