
Møte i Langrennskomiteen 4. oktober 2018 – pr telefon. 

Til stede: Håkon Melseth, Kristian Olsen, Vibeke Gamst, Øyvind Hansen 

Forfall: Trine Lise Øvergård 

Referent: Birgitte Gustavsen 

 

1. Økonomirapport  

Regnskap for langrennskomiteen pr 30/9 ble gjennomgått og tatt til etterretning. 

 

 

2.  Terminliste  

Terminliste pr dd. ble gjennomgått. Det er fortsatt noen hull som det jobbes videre med å få arrangører 

til.  

- I desember mangler min. en kretsrennarrangør.  Birgitte forespør flere klubber 

- Sonerenn i Nord-Troms mangler flere arrangører. Vibeke og Birgitte jobber med klubbene 

- KM del II konkurranseformer:  

Lørdag sprint klassisk og søndag fellesstart friteknikk lang distanse (ind. for 11+12 år) 

- Kretsrenn 30. mars mangler arrangør, Manndalen og Tour De Ofoten forespørres. 

- Forslag til renn i SNN-Cup sendes ut til LK. Vedtas endelig på neste LK-møte. 

  

 

3. Status grupper 

13-14 år 

Gruppen har hatt en samling i høst, med 48 deltakere. Dølaski er trenere for denne gruppen og det 

fungerer veldig bra. Gruppen har en snøsamling igjen, i november. 

15-16 år 

Det er avholdt to samlinger for 15-16 åringene, med god deltakelse. Pål Reidar Martinsen og Olaug Grut 

Andersen er trenere. Det gjenstår to samlinger på Bardufosstun. 

Junior 

Det har vært gjennomført tre juniorsamlinger til nå med god deltakelse. Line Heimdal er hovedtrener 

og trenere NTG og NNS er med på noen samlinger. Det har vært avholdt ett møte med juniortrenere og 

LK for å finne gode retningslinjer for gjennomføring av samlinger. Det er satt opp et møte i tillegg på 

samlingen på Bardufoss i oktober. 

Senior 

Det har vært avholdt fire samlinger f or Team SNN og øvrige seniorer til nå. Svenn Roger Ofstad er 

trener for Team SNN og fungerer også som trener for de øvrige seniorene som er med på samlingene. 

Det er pr i dag åtte løpere på teamet, en av de uttatte løperne har valgt å ikke ta plassen. 

 

4. Undersøkelse Langrennskomiteen NSF 

Langrennskomiteen i Skiforbundet har sendt ut en spørreundersøkelse til LK om status på ulike 

områder i kretsene. Vi har fått svar fra seks klubber om deres situasjon. LK besvarer undersøkelsen og 

sender inn svar til kretskontoret innen mandag 8/10. Besvarelsene samkjøres og sendes til LK sentralt. 

 

5. Reiser, uttak, reiseledere 

Reiseplaner og uttaksregler for de ulike gruppene ble gjennomgått. Det som er ferdig legges på 

nettsiden til kretsen. Det øvrige behandles på fagmøtet 1. november. 

 



 

6. Høstmøte Troms 1. nov 

Høstmøte i Skikretsen avholdes torsdag 1. november på Bardufosstun. Møtet starter med en fellesdel 

med Tord Hammer fra idrettsfag ved Universitetet i Tromsø. Deretter går vi i grenvise møter. 

Her blir det gjennomgang av Terminliste, Reiseopplegg, Uttakskriterier mm. Utkast til presentasjon 

sendes til LK før neste møte hvor den blir gjennomgått. 

 

7. Felles samling på tvers av gren Troms Skikrets høsten 2018 

Kretsstyret i skikretsen har kommet med et forslag om å gjennomføre en felles samling, på tvers av 

gren, neste høst. Samlingen er ment å gjelde for utøvere fal langrenn, alpint og hopp/kombinert. I 

tillegg ønsker man å legge opp til trenerkurs og gjennomføre ulike foredrag for foreldre og andre 

interesserte.   

 

8. Langrennskomiteen  - kretsting 2019 

Våren 2019 avholdes Troms Skikrets ting og med det valg av ba langrennskomite. Medlemmene i LK bes 

begynne å tenke på om de ønsker å fortsette i LK og ode evt. ønsker andre/nye arbeidsoppgaver. 

Valgkomiteen begynner snart sitt arbeid og vil kontakte de enkelte medlemmene. 

 

9. Rulleski Cup 2019 

Det er ønskelig å få i gang en Rulleski Cup i Troms kommende sommer. Det lages et forslag aom 

presenteres for klubbene på høstmøte.  

 

Neste LK-møte, mandag 29. oktober kl. 21.00 (pr tlf.) 

 


