
Referat LK møte 17. sep kl. 20.00 - Skype 

Til stede: Toralf Heimdal, Kristian Olsen, Kirsten Andberg, Øyvind Hansen, Anna Lovise Høgbakk 

Referent: Birgitte Gustavsen 

 

Terminliste 

Gjennomgang av terminlista. Den begynner å fylles, men har en del sonerenn uten arrangør. Det 

sendes en påminning til klubbene om å melde inn renn. 

 

Rulleskicup 

LK er brukbart fornøyd med rulleskicupen.  

Neste år må man motivere klubbene til å legge rulleskirenn til andre store happeninger.  

De resterende rulleskiene annonseres til salgs. Kanskje aktuelt for klubber å kjøpe inn. 

Det må vurderes om man skal ha låneski på neste års cup.  Det er vanskelig å gjennomføre i forhold 

til logistikk. Det bestilles premier til de tre beste i hver klasse. 

 

Status Team Veidekke NN 

Toralf er LKs representant i styringsgruppe til Team Veidekke, sammen med en repr. fra Finnmark og 

Nordland og Ulf Morten og Hermod Bjørkestøl fra NSF. Det har vært avholdt ett  møte i 

styringsgruppa. Det diskuteres om man skal leie en varebil på en ettårsavtale, som kan brukes av 

Veidekke og de øvrige seniorene i fylker/landsdelen.  

Ellers meldes det om at temaet er godt i rute, det trenes godt og laget fungerer bra. 

 

Status Team SNN 

God kontakt med Rene. Det trenes godt. Tett med samlinger. Det er ønskelig å få til snøsamling på 

Bardufoss i november og håper det er mulig å få til gode skiforhold der. 

 

Kretslag senior 
Det jobbes med å få til en treneravtale med Kjetil Skaflestad, som vil være en ekstra trenerressurs for 

de seniorene som ikke er på Team Veidekke og Team SNN. Det er ønskelig å få flere seniorer inn på 

med på kretslaget. Pr dd er det fire eldre juniorer og tre seniorer som har meldt sin interesse.   

En ukentlig trening + oppfølging av treningsdagbok og planlegging. 

 

Status kretslag junior 

- Samlinger - det er avholdt fire samlinger 

- Reiser NC - lagt ut på nettsiden. Det sendes henvendelse til alle klubbene som har juniorer 

om å komme med smørere og ledere. Det bør minimum være to reiseledere, smørere og 

trener.  

Det sendes brev til alle klubber om å melde på til kretsens reiseopplegg – forpliktende. Lag 

questback. For å unngå shopping. 

 

  



Trenerseminar oktober 
Audun Svartdal kommer til samlingen i oktober. Det legges inn en liten økning i pris på samlingen for 

å finansiere hans opphold. 

Det arrangeres trenerseminar for klubber og trenere. Det sendes ut info og påmelding kr 300,-.  

Lørdag – 1 økt testløp – diskusjonsdel i etterkant. 12. oktober. Det er også mulig å overvære trening 

på fredags ettermiddag. 

 

 

Status sponsorarbeid team/krets 
Rene har gjort et godt arbeid med sponsorplan, presentasjon og avtaler. Forhåpentligvis vil det 

landes en avtale i løpet av de neste par ukene. 

 

Høstmøte kretsen 
Lørdag 26. oktober i Tromsø 
Agenda for fagmøte. Reiser, uttak, terminlista, samlinger, oppdatering fra NSFs høstmøte, diskusjon – 
seniorsatsing i Troms Skikrets.   
 
 

Høstmøte NSF – 18-20 oktober 
Det avklares så snart som mulig hvem som reiser fra LK. 
 
 

Forslag reisestøtte NC  
Kristian lager en beskrivelse på hvordan forslaget fra Troms skal brukes/beregnes. Saken skal 

behandles på fagmøte langrenn i skiforbundet 18-20. oktober. 

Møtet hevet kl. 21.50 

 


