
 

 

 

Referat Komitèmøte, Langrenn 
 
Sted  : Telefonmøte 
Tid for møtet : 26.11.14, kl. 20.00-20.45 
  
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 TERMINILSTE 
- Åpningsrenn i Bardu avlyst på grunn av snømangel. Nordreisa IL påtok seg på 

kort varsel å arrangere rennet 29/11.  
- Det undersøkes med Bardu IL om de kan påta seg ett av de rennene som står 

åpen i terminlista.  
 

Leif-Roar 
 
 

 

2. STATUS SNN-CUP 
- Siste renn, 14. mars, er enda ikke besatt. Aktuelle arrangører er Bardu IL og 

Kvaløysletta Skilag. Det avklares om en av de kan arrangere. Rennet må gå i 
friteknikk.  

- Frakt av reklameeffekter til Nordreisa avklares med SNN. 
- Det må også avklares hvordan vi løser evt «sponsorkollisjoner» hos 

arrangørklubbene i forhold til reklamemateriell. 
 

Birgitte 
 

3. UTTAKSKRITERIER SENIOR 
- LK mener de beste løperne til en hver tid skal reise til Norges Cup og SC. Dette 

skal gjelde fra og med U23 NM/NC/SC på Vang 12-14 desember. 
- Eksakte uttakskriterier sendes ut 27/11. 

 

Håkon 

4. OLT TILTAK IFB UNGDOMS OL 2016 
- Det er avholdt et møte mellom OLT og de tre nordnorske kretsene hvor det 

ble diskutert hvilke tiltak OLT kan tilby til ski og skiskyting fram mot Ungdoms-
OL 2016.  

- OLT ber om at kretsene kommer med en ønskeliste til OLT på hva man ønsker 
at OLT skal bidra med. 

 

Anne 

4. JENTELØFTET 
- Miljøene i Nord-Norge anmodes om å søke på midler til jentetiltak fra 

Jenteløftet. 
- I neste års budsjett vil det settes av en pott til jentetiltak rundt i landsdelen. 

 

Hogne 

5. EVENTUELT 
- 2. desember avvikles «Klart det går»-kurs på Bardufosstun. Dette er et kurs for 

voksne som har ansvar for barn og unge med funksjonsnedsettelse. 
Arrangører er Midt-Troms Friluftsråd, Ishavskysten Friluftsråd og NSF. Det er 
stor interesse og mange påmeldte til kurset. 

 

 
Heidi 

 


