
 

 

 

Referat Komitèmøte, Langrenn 
 
Sted  : Telefonmøte 
Tid for møtet : 28.10.14, kl. 20.00-21.15 
  
Møtereferent : Birgitte Gustavsen (BG) 
Tilstede : Hogne Eidissen (HE), Leif Roar Mikkelsen (LRM), Håkon Melseth (HM), Anne Myhr 

(AM)  
 
Ikke til stede : Heidi Gløtta Kristiansen (HGK) 
   

 

 

Sak Aktivitet Ansv./frist 

1. AGENDA HØSTMØTET 5. NOVEMBER, kl. 1800 PÅ BARDUFOSSTUN 
LK møter kl. 1700 for gjennomgang av sakene til Langrennsmøtet. 

- LK sammensetning og arbeidsoppgaver 
- Terminliste 2013/15 – LRM 
- Reiseopplegg - HM 
- Uttakskriterier - HM 
- Utdanning - AM 
- Bredde Rekruttering - HK 
- Jenteløftet - HE  
- Deltakelse i kretsrenn/sonerenn i annen sone for de under 11 år  

 

Hogne 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. PROSJEKT RETTET MOT UNGDOMS OL V/OLYMPIATOPPEN 
Olympiatoppen har kommet med en henvendelse på tiltak rettet i mot løpere i 
aldersklasse 1998-2000. LK Troms ser positivt på henvendelsen fra OLT og ønsker å 
rette tilbud mot alle løperne i denne aldersklassen. Dette er også i tråd med Finnmark 
og Nordlands ønske. LK mener at det beste for de unge talentene vil være å følge 
opplegget til klubb/krets, og vil ikke nominere noen i denne aldergruppen til 
Olympiatoppens spissede prosjekt. 

Anne/ 
Birgitte 
 
 

 

3. JENTELØFTET 
Jenteløftet er i hovedsak et treningstilbud til jenter i aldersgruppen 19-23 år (siste års 
junior og senior) som bor og studerer i Tromsø. Det vil også gir støtte til andre tiltak 
rette i mot jentesatsning i de tre Nordnorske kretsene. SNN ønsker at TSK 
administrerer Jenteløftet. Det skal imidlertid være et samarbeid mellom Nordland, 
Troms og Finnmark. Det kjøpes tjenester fra NTG Troms på trenerfunksjon.  

Hogne 

4. REISELEDERPLAN 
Håkon informerte om reiselederplanen for sesongen. De fleste reiseledere er på plass. 
Flytidspunkt og oppholdssted er også planlagt og bestilt. 

Håkon 

5. TERMINLISTE 
Gjennomgang av terminliste og Sparebank1 Nord-Norge Cup. Det er enda noen hull i 
terminlista. Det jobbes mot klubbene for å få fylt opp alle rennhelger.  

Leif-Roar 
 

6. UTTAKSKRITERIER 
Uttakskriteriene for de ulike aldersgruppene ble gjennomgått.  
For 15-16 åringer er det uttak til stafetten under HL og til Ungdomsstafetten.  
For juniorene har man blitt enig om kriterier sammen med kretstrenere, NNS og NTG. 
For seniorer må det noen avklaringer til mellom trenere for de to lagene. 

Håkon 

 


