
 

 

 

Referat Komitèmøte, LK 
 
Sted  : Telefonmøte 
Tid for møtet : 24.06.14, kl. 21.30 – 22.15 
  
Møtereferent : Birgitte Gustavsen (BG) 
Tilstede : Hogne Eidissen (HE), Heidi Gløtta Kristiansen (HGK), Leif Roar Mikkelsen (LRM), 

Håkon Melseth (HM), Anne Myhr (AM)  
 
Ikke til stede : Sveinung Karlsen (SK), Susanne Irene Hansen (SIH)  
Dessuten møtte : Birgitte Gustavsen (BG) 
   

 

 

Sak Aktivitet Ansv./frist 

1. Status arbeidsoppgaver 
- Hogne – generell ledelse, sponsor- og marked, styringsgr. TVNN:  
- SNN samarbeidsavtale er klar 
- Det jobbes med kandidater til juniortrener-jobben. Det forventes en avklaring 

snart.  
- Leif-Roar Markussen - terminliste: 
- Status terminliste. Søknadsfrist er 1. juli på alle renn. Det er kommet inn flere 

søknader. Ny status legges ut  1. juli. Det arbeides med å fylle opp renn og 
TDer etter ferien. 

- LK utarbeider et forslag til kretscup. 
- Håkon – sportslig ansvarlig: 
- Årsplanen inneholder oppgaver for sportslig ansvarlig. Denne brukes som 

utgangspunkt når Anne og Håkon avklarer arbeidsinnholdet. 
- Håkon kontakter Bardu IL for å sjekke om de kan arrangere juniorsamling i 

august. 
- Det avholdes et møte med skilinja i Nordreisa og NTG i august. 
- Anne – ansv. aldersbestemte og utdanning: 
- Samlinger er booket for 13-16 år. Trenere er også på plass. 
- Heidi – rekruttering og funksjonshemmede: 
- Rekruttering - samarbeid med barnehager og skoler. 
- Det Jobbes for å få flere til å arrangere Telenorkarusellen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Team Nord Norge rekrutt/SNN 
- Kristian Skogstad er gjeninnsatt som trener som seniortrener for Team NN 

Rekrutt/SNN. 
- Uttak av laget gjøres så snart man har avklart styringen av teamet.  
- LK går inn for at styringsgruppa for TVNN også styrer Team Nord Norge 

Rekrutt/SNN. Dette avklares på møte i styringsgruppen 25/6. 
- Tromsø Skiteam (bestående av Tromsø-klubbene TSKL, KSL, TSSL og TUIL) 

oppretter et U23 lag, som skal gi tilbud til løpere i Tromsø (siste års junior og 
seniorer) som ikke er på TVNN og Team NN Rekrutt. Dette opplegget 
samkjøres med kretsens samlinger. 

- Jenteløftet diskuteres mellom styringsgruppen for TVNN og NTG. Opplegg ikke 
avklart pr dd. 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

3. Eventuelt 
1. Endring i kretsens reiseopplegg 

Fra kommende sesong vil ikke kretskontoret stå for bestilling av flybilletter til skirenn 
(dvs. Norges Cup Jr/sen, NM jr/sen og HL). Kretsen vil fortsatt bestille hotell, leiebiler 
og smørefasiliteter, mens klubbene selv må bestille og betale flybilletter for sine 
løpere.  
Kretsens vil legge til rette for at klubbene kan bestille fly/avganger som koordinerer 
med det øvrige reiseopplegget.  
Det sendes info om dette til klubbene innen 1. juli. Det legges også ut på kretsens 
nettside. 

 

 


