
 

 

 

Referat Komitèmøte, LK 
 
Sted  : Tromsø 

Tid for møtet : 22.04.14, klokken 15.30 – 17.45 

  

Møtereferent : Birgitte Gustavsen (BG) 

Tilstede : Bjarne Ryvoll (BR), Anne Myhr (AM), Sveinung Karlsen (SK)  

 

Ikke til stede : Heidi Gløtta Kristiansen, Susanne Irene Hansen  

Dessuten møtte : Hermod Bjørkestøl (HB) og Per Inge Nysted (PIN) og Birgitte Gustavsen (BG) 

   

 

 

Sak Aktivitet Ansv./frist 

1. Post inn til LK 
Henvendelse kommet fra NTG om U-23 satsning. Behandles under eventuelt. 

 

2. Referat fra LK-møte 25.03.14: 
Referat fra LK møte 25. mars godkjent. 

 

3. Økonomisk status (fast punkt på hvert LK-møte) 
Det framlegges en regnskapsrapport når reiseoppgjør for sesongen er fakturert 
klubbene. Regnskapet vil da vise de endelige tall for sesongen 2013-14. 

 

4. Godkjenning nye medlemmer i LK, ref. e-post 15.01.14  
Sveinung Karlsen sitter i LK fram til 20. mai og kan være behjelpelig videre om ønskelig. 
Det er tatt kontakt med avtalte kandidater.  
Langrennskomiteen oppnevner to nye medlemmer som inngår i LK fra dags dato:  
Håkon Melseth, BOIF  
Kjetil Hallen,Nordreisa IL  
 

 

5. Oppbygging av lag for neste sesong og uttak for reiser/renn for seniorer  
Orientering ved Hermod Bjørkestøl om prosesser for evaluering knyttet til Team 
Veidekke Nord Norge (TVNN).  
Forbedringspunkter:  

- Økonomi og markedsarbeid – bedre kontroll 
- Struktur på laget – øke ant løpere, bedre matching og miljø 
- Ledelsesstruktur/styringsgruppestruktur – ansvar, avtaler/kontrakter 
- Samarbeid med kretslag/TNNR – eks. smøring/sekundering 

 
Organiseringen av Team NN Rekrutt (TNNR) for kommende sesong ble diskutert. Skal 
laget rapportere til LK Troms eller styringsgruppa TVNN?  
Samarbeidsklimaet mellom trener i TVNN og TNNR er pr i dag ikke optimalt. Det er 
absolutt nødvendig at dette samarbeidet fungerer framover.  
Planer for styringsgruppen til TVNN: 

- Iverksette anbefalinger fra evalueringsrapporten 
- Koordinert samlingsplan 
- Trenerseminar for Nord-Norge 
- Marked. Møte med Næringsforeningen i Tromsø primo mai. 
- Budsjett 2014 -. Hente inn tidl. underskudd. 
- Laguttak innen 1. mai 
- Konkurranseplan så snart terminlister er klar 

Konklusjoner på dette arbeidet fastsettes på neste møte i styringsgruppen. 
 
 

 



 

 

 

Hermod la fram utfordringer han mener Nordnorsk langrenn står overfor: 
Hva skal til for å utvikle toppløpere i Nord Norge? 
Kultur? 
Kunnskap? 
Status på verv? 
Sette av tid til oppgavene 
Rydde i uenigheter 
 
På møte hos NSF 24/4 for de regionale teamene er det ønskelig fra LKs side at Bjarne 
Ryvoll og Svein Robertsen fra TVNN. 
 

6. Vårmøte 20. mai, med aktuell saksliste: 

 Oppsummering sesongen 2013/-14  

 Kort orientering om samlingsopplegg og terminliste neste sesong. 

 Orientering om Team Nord-Norge og seniortilbud forøvrig 

 Opplegg for junior og aldersbestemt neste sesong 

 Kurs og trenerutdanning 

 (Hvordan) Skal vi framstå som samlet krets fremover? Herunder reiseopplegg i 
Troms Skikrets (flyreiser og bestillinger, standard hotell vs skole, felles 
smøreteam vs lagsvise opplegg)  

 

 

7. Øvrig evaluering; 13- 14 år, 15-16 år, jr, smøreteam etc. ; oppsummering, behandling 
rapporter videre og tiltaksplan 
Rapporter fra de ulike gruppene begynner å komme inn. BR drar ut de vensentligste 
punktene for Jr. og Sen-rapportene og AM for gruppene 13-16 år. Det gis 
tilbakemelding til trenere. 
 

 

8. Terminliste 2014/15 
Terminlistearbeidet for sesongen 2014/14 er i gang. Det er enda en del renn som ikke 
er terminfestet av NSF. Men det ventes at dette er klar i løpet av de nærmeste ukene. 
Det legges ut på nettsidene forespørsel om arrangør til KM del 2 med søknadsfrist 15. 
mai. 
 

 

9. TD situasjonen i Troms 

Flere renn i siste sesong har gått uten TD. Årsaken er at det har vært vanskelig å få 
TDer til å stille. Det må settes inn tiltak for å få bedring på dette.  
Saken tas opp på fagmøte 20. mai. 
 

 

10. Referat fra møte med skigymnasene og de nordnorske kretsene under NNM  

Referat fra møter med NNS og NTG sendes ut til skolene. 
 

 

11. Eventuelt  
NTG har kommet med et utspill om at de ønsker å gi tilbud til løpere i Tromsø som står 
uten tilbud i kretsen. Kretsen mener dette er et godt tiltak. Det gis tilbakemelding på 
dette til NTG hvor det også informeres om vårt tilbud på junior og seniorsamlinger. 
Siden alle seniorer i kretsen har tilbud om å delta på kretsens samlinger må ikke NTGs 
tilbud komme i konflikt med kretsens samlingsopplegg. 
 

 

   

 

Neste møte i LK pr telefon, 8. mai kl. 2100.  

 

Saker: 



 

 

 

 Planlegging av fagmøte 20. mai.  


