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REFERAT FRA FAGMØTE LANGRENN 2. NOVEMBER 2013 

 

1) LK Fordeling av arbeidsoppgaver 

Fagmøtets rolle: 

- Fagmøtet legger føringer for det arbeidet LK skal gjøre- ikke omvendt. 

- Deltakere på høstmøtet er utpekt fra klubbene for å bidra med å bestemme 

langrennssportens utvikling i Troms Skikrets 

- Når organisasjonen vår utfordres fra flere hold er det enda viktigere at vi er bevisst 

vår rolle i Troms Skikrets 

o Unge ledere og klubbutvikling 

o Markedsføre og skape varemerker 

o Ta vare på Gullua 

o Felles målsettinger (reiseopplegg ++) 

 

Arbeidsoppgaver LK: 

Svein Robertsen – LK leder, styringsgruppa VTNN og TNN rekrutt 

Bjarne Ryvoll – ansvar junior- og seniorsatsing, samhandling NVGS og NTG og andre vg 

skoler, ansvar for uttak til ungdomsstafetten sammen med AM 

Anne Myhr – Utdanning av trenerutvikling, ansvar for aldersbestemt, ansvar for uttak til 

ungdomsstafetten sammen med BR 

Heidi Grøtta Kristiansen – Integrering av funksjonshemmede, ansvar rekruttering av 

yngre løpere, ansvar reiseopplegg 

Hilde Gunn Waltenberg – terminlisteansvarlig, LKs repr i Jenteløftet 

 

2) Økonomi 

Regnskap for Troms Skikrets Langrenn pr oktober ble presentert. Status for de ulike 

gruppene i kretsen: 13-14 år, 15-16 år, Junior og Team Nord Norge Rekrutt/senior, viser at 

man ligger ihht til budsjett. 

 

3)  Sesongopplegg 2013-2014 

- Terminliste 2013-2014 

Gjennomgang av den foreløpige terminlista ble gjort av Hilde-Gunn 

Det vil lages en rulleringsplan for videre terminlistearbeid slik at klubbene får 

arrangere renn de helgene som er ønskelig. Forslag til dette ble framlagt og det var 

stor enighet om å gjøre det på denne måten. Dette innføres neste sesong. 

- 4/1 IL pioner vurderer å arrangere kretsrenn. 

- 1/3 Nordreisa IL  
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- Sonerenn Manndalen UIL ½ flyttes til søndag 2/2? 

- Januar Salangen her skal det være langdistanse 

 

Løpere skal delta på sonerenn i sin egen sone. Dersom det ikke er sonerenn i egen 

sone, kan man delta i annen sone.  

Det ble stilt spørsmål om deltakelse for de yngre løperne i sonerenn. 

Kanskje man stresser litt for mye med at de yngste skal konkurrere hver helg? 

Brenner vi opp kruttet på de yngste?  

Hva med å ha et skileikanlegg på stadion for de yngste. Arrangørene oppfordres til å 

ha/lage anlegg for skileik. 

 

Nordreisa IL har kommet med innspill om gjennomføring og premiering av 

sammensatte arrangement – her: Tour De Reisa.  

Det er kommet spm fra flere hold om å arrangere sprint. Man tenker at 1. renn lørdag 

fungerer som prolog. Ved avvikling av sprinten slår man sammen klassene J/G 11-12, 

J/G 13-16, D/H jun/sen. «Heat–stafett» (dårligste ryker ut og beste går videre). Dette 

vil ta kortere tid. Etter dette splittes klassene ifht premiering. Det blir en 

premieutdeling på søndag. 

De har kommet med forslag til en sammenlagt premiering for et slikt arrangement. 

Finere premier. vil dette trekke flere løpere? Man prøver dette ut på Tour De Reisa. 

 

- Kretscupen 2013-2014 – arrangeres ikke  i 2013/14. Det arbeides med å 

gjenoppbygge en ny og bedre Cup neste sesong. 

 

- Reiseplan 2013-2014 

Bjarne presenterte den foreløpige reiseplanen for sesongen. Mye er på plass, men det 

mangler fortsatt noen ledere/smørere. 

Det er kommet til noen nye reiseledere i år og det er nødvendig med rekruttering av 

nye ledere. 

Innspill: 

- Viktig å organisere smøreteamene når man reiser både juniorer og seniorer reiser 

sammen. 

- Trenere for skigymnasene bør kanskje være i bua for å ha kontakten med løperne, 

spesielt for de yngste juniorene. 

- Gjøvik helga er veldig viktig å planlegge godt i forhold til hvem som gjør hva og for 

hvem.  

- Det sjekkes med skolen i Mo I Rana om madrasser, mat etc. 

 

4) Samlinger – aldersbestemt og juniorer 

Anne Myhr orienterte om samlingsplanen og gjennomføringen av de samlingene som 

har vært til nå.  

Det har vært avholdt 19 samlinger på de ulike gruppene (ekskl Team Veidekke Nord- 

Norge). Det har vært god deltakelse på samlingene og opplegget rundt har fungert 

bra. En samling for juniorer, som skulle være i juni ble avlyst, på grunn av at vi ikke 

hadde trener på plass. En felles juniorsamling som skulle være i Mounio ble splittet i 

to (Mounio og Kiruna). Her hadde det skjedd en feil med booking av bosted. 
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 Kurs 

Anne presenterte de kursene som har vært gjennomført og skal gjennomføres i  

kretsen. 

  

 

 Lisens 

 Kretsen anmoder klubbene å betale årslisens for sine trenere! 

 

 

5) Rekruttering, bredde 

 Heidi Gløtta Kristiansen, presenterte temaet Rekruttering og bredde. 

 «Flest mulig med på ski – Flest mulig ut på ski» 

Tiltak og grupper man kan jobbe med: 

Telenorkarusell, Sonerenn, Barneskirenn, trimtilbud til voksne og foreldre 

Barnehage, Skole, SFO (Pilot Ski-SFO igangsettes i Lenvik) 

Funksjonshemmede 

Minoritetsgrupper 

  

Det er mange støtteordninger ute og går, som krets og klubber kan søke på. 

  

  

6) Uttak til renn og reiseplan v/Bjarne Ryvoll og Anne Myhr 

Bjarne gikk gjennom de ulike uttakskriteriene man har blitt enige om for de ulike 

aldersgruppene. 

- Ungdomsstafetten 7/3-14 

- Hovedlandsrennet Stryn/Markane 28/2-2/3-14 

- Statoil Norgescup og NM Junior 

Spørsmål jr NM – er det kvote på 30 der også? 

Det er åpent for alle å delta, men kretsen har opplegg for maks. 30 løpere. 

- Seniorer, Team Veidekke NN, Team NN Rekrutt og øvrige seniorer 

til NM Cup, NM og SC 

Voukatti – flere vil reise, det settes opp buss og det er tidlig på sesongen og vanskelig 

med uttak. 

Spørsmål ang stafettløpere som kun deltar på stafett og ikke er uttatt til NM for øvrig. 

NM – de som har min 200 FIS-poeng  

Det kan også komme juniorer (eldre) som kan delta i NM senior (10 beste i 

juniorcupen). 

 

Svein R gikk gjennom uttakskriterier for neste sesongs uttak til Team Veidekke Nord- 

Norge.  

Ny sponsor på VTNN, Spar-kjeden med kr 100’ i år og kr 250’ i 2014. 

- 6-10 løpere – høyt nivå 

- Prestert på høyt nasjonalt nivå 

- Prioritering av deltakelse i NN renn 

- Må bo i NN og repr NN klubb 

- Langsiktig satsing med rette holdninger osv 
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7) Jenteløftet  

Svein R hadde en gjennomgang av hva som har vært gjort i prosjektet som starte opp 

tidlige i høst. Økonomirapport legges ved referatet. 

 

Videre aktiviteter: 

- Neste samling blir i Kiruna i november 

- Aktiviteter i de lokale kraftsentrene; Tromsø, Nordreisa, Alta, Bodø 

- Miniseminar under NNM på Bardufoss 

 

Det er åpent for alle jenter mellom 16-23 år. 

Prosjektet er godt i gang og vi har nådd fram i hele Nord Norge. 

 

Det kom spørsmål om hvordan LK stiller seg til utviklingstrappa 

LK har ikke enda hatt tid til å jobbe med utviklingstrappa. 

Ny versjon er laget av NSF. 

Den blir brukt på trenerkursene.  

Kanskje den kunne blitt brukt utenom de ordinære trenerkursens. 

Denne bør også implementeres i kretslagene og skilinjene i kretsen. 

Det kom forslag på å invitere Ø. Sandbakk fra NSF til vårmøte og kjøre dette som 

hovedtema. 

 

 

Per Inge avsluttet med å orientere fra Nordnorsk møte i oktober. 

Man har som mål å få ett stort renn  i Nord-Norge hvert år 

Barents Winter games – langrenn blir med på dette og da blir det arrangert sammen 

med NNM på Bardufoss. 

 

 

 

Møtet hevet kl. 15.45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


