
Referat fra møte mellom LK og NNS og NTG, 20. September 2014. kl. 1300 på Norlandia 
Hotell på Storslett. 
 
Til stede: 
Fra LK/Skikretsen: Håkon Melseth, Heidi G Kristiansen, Leif-Roar Mikkelsen, Bjørn Heimdal, 

Birgitte Gustavsen 
Fra NNS:  Olaug Bergset, Nils Tore Andreassen, Karl Gunnar Skjønsfjell,  

Vegard Karlstrøm,  
Fra NTG Tromsø: Odd Birger Skildheim, Kjetil Olsen 
 
  
MÅL FOR MØTET:  
Avklare samarbeidsform mellom krets og skilinjene, spesielt organisering av samlinger og reiser til 
NC og NM. 
  
SAMLINGER: 
Skikretsen har mål om at flest mulig løpere deltar på kretssamlingene. Det er et sterkt ønske at 
skolene deltar på alle samlinger, men man forstår behovet for oppstartsamlinger. Begge skolene har 
egne samlinger i juni og august.  
 
Samlinger videre: 
Det er enighet om at alle slutter opp om tre fellessamlinger i løpet av sesongen. I september, oktober 
og november. Her skal begge skolene stille med trenere i tillegg til kretsens trenere. Dette vil gjelde 
fra 2015/16 sesongen.  
I høst er det bare samlingen i Nordreisa i september og Kiruna i november som blir felles for alle.  
Det som var tenkt som den tredje fellessamlingen, Bardufoss i oktober, blir uten NTG i år. De har 
samling i Helligskogen uken etter. 
 
Når det gjelder organisering av de ulike gruppene av juniorer på samlingene er det enighet om at  
skolene følger opp sine løpere, som de kjenner best, men at man ellers opptrer som en gruppe, 
forholder seg til oppsatt program og trener sammen. 
 
Kretsen organiserer alle samlingene (bestilling, innbydelser, påmelding og koordinering av 
program). Det forventes 100 % oppslutning fra alle parter etter det man har blitt enig om på dette 
møtet. Alle er enig om at det er viktig med felles samlinger. Løperne har stort utbytte av å møtes 
noen ganger før sesongen både av sportslige og sosiale årsaker. 
 
På fellessamlingene er også skiskytterne med. Man inviterer også skiskytterne som ikke går på 
skigymnasene. Skikretsen tar kontakt med Skiskytterkretsen. 
 
Det er kommet flere gode innspill som skikretsen ønsker å imøtekomme: 
- På lengre samlinger må det legges til rette for at løperne kan få gjennomføre skolearbeid (tid evt 
klasserom). Videokonferanse kan også være mulig. Dette gjelder for de som går på andre vgs eller 
ungdomsskole også. 
- Samlingene skal legges til rette for at skiskyttere kan skyte på minimum 50 m bane 
- Skiskyttere som ikke går på skilinje skal inviteres til samlingene  
- At det blir egen jentetrener på samlingene; ivareta jentene og samle jentene i egen tropp 
innimellom. Man ble enig om at det ikke er behov for egen jentetrener, men at man gjerne kan ha 
egne jentetreninger. 
- Samlingsplan for sesongen 2015/16 skal være klar i mars 2015. 



- Det lages et fast evalueringsskjema til alle deltagere etter samlingene. Line og Bjørn lager et forslag 
til skjema. Evalueringsmøter mellom alle trenerne/lederne hver kveld på samlingene. 
  
 
REISER: 
  
- På alle reiser i regi av kretsen skal vi reise som en felles krets, alltid ett felles reiseopplegg.  
- Vi reiser 2 dager før første renn. 
- Vi skal jobbe hardt for alltid å bo så nært stadion som mulig. 
- Ikke bestandig at et stort antall leiebiler er nødvendig. Det er også mulighet at noen tar tog fra eks. 
Gardermoen. På den måten vil behovet for (dyre) leiebiler bli mindre.  
- Vi skal ha kompetente hovedledere på alle reiser (LK skal jobbe for å rekruttere nye kandidater)  
- Vi skal ha tilstrekkelig med smørere på alle reiser - EN smøresjef som et utpekt på forhånd  
- Det er ønskelig at skolene bidrar med leder/smører på alle Jr NM/NC-reiser. Evt også bidrar med 
flere smørere (det tenkes ca 5-7 løpere pr smører for). Vi bør ha smørere fra hele kretsen. Viktig å 
bruke ledere der de har sin kompetanse. Smøreteamet tas ut av smøresjefen og Sportslig leder i LK, 
med tanke på hvem løperne har tiltro til når det gjelder smøring.      
- Det skal sikres at smørebodene er store nok. De bestillers av kretsen på forhånd.  
- Det tenkes at minimum en smører + hovedleder bidrar med sekundering.  
- Kretsen skal heretter ikke bestille flybilletter til NC, dette skal klubbene/løperne ordne.  
Det er laget en rutine for flybestilling som ligger på nettsiden. Det er sendt melding om dette til 
klubbene. Kretsen bestiller til lederne. Det er i reiseplanen oppgitt hvor og når reisene starter. 
- Kretsen bestiller hotell og ordner med transport på rennstedet. 
- Løperne fra Nordland eller Finnmark skikrets som går på NTG eller skilinja kan reise sammen med 
Troms Skikrets.  
  
FELLESREISER FOR JR OG SENIOR: 
- Kretsen skal på forhånd avklare ansvar for smøring.  
- Kretsen skal avklare ansvar for logostikk på stedet; startnr, kjøring, mat etc. er hovedleder ansvarlig 
for både jr og senior. Dette skal avklares på forhånd!!!  
 
 
UTSTYR 
Vi må få orden og rutiner ifht kretsens utstyr. Det må lages rutiner for dette og noen må ha ansvar. 
Juniorene har to kasser med smurning, test-ski (4 par Fischer og 3 par Madshus) og smørebord. 
Det bør lages innholdsbeskrivelse av hva som skal befinne seg i kassene. Utstyret bør kanskje befinne 
seg i Tromsø mellom rennene.  
Det mangler ett smørebord og noe strukturutstyr. Det anskaffes ett ekstra bord. Bjørn sender 
beskjed til kretskontoret om hvilket bord som skal kjøpes. 
Det gjøres en gjennomgang av smørekassene for å se hva annet som mangler. Bjørn og Karl Gunnar 
sjekker kassene på Bardufoss-samlinga i oktober.  
 
Smørerne bruker mye privat utstyr. Skal man komplementere utstyrskassa eller legge inn en 
kompensasjon til de som bruker privat utstyr? Bør man ha én smøresjef for JR for hele sesongen? 
Det er enighet om at det innføres en «utstyrkompensasjon» til smørerne. LK lager et forslag. 
Det kan bli vanskelig å få en person til å påta seg smøreansvaret for hele sesongen. 
 
  
  



UTTAK NC: 
- Skolene og kretstrenerne kommer med innstilling, LK foretar uttak. 
- Hvor stor tropp skal man reise med? 
Jenter topp 30 og gutter topp 50 eller samme som fjoråret en kvote på ca 30? 
Det var enighet om at ca 30 løpere får reise og det skal brukes skjønn. Eks dersom tvil om to løpere 
bør begge får reise. 
 
IVARETAKELSE/TILBUD TIL LØPERE SOM GÅR FRA JUNIOR TIL SENIOR: 
Dette tar vi med videre og starter en diskusjon på høstmøtet i november. 
 
«JENTELØFTET»: 
Det er enighet mellom Sparebank1 Nord Norge og TSK om å videreføre «Jenteløftet». TSK har tatt 
over som avtalepart/prosjekteier sammen med Sparebank1 Nord Norge. 
Prosjektet går over to år og banken gir kr 250 000,- pr. år. 
Målet for prosjektet er å få flere jenter i Nord Norge til å fortsette å satse på langrenn og skiskyting 
som senior.  
Målgruppen er noe endret fra forrige gang og retter seg mot 2. års eldre junior og senior damer som 
bor og studerer i Tromsø og som ønsker å satse på langrenn eller skiskyting. Dette for å lette 
overgangen fra junior til senior og fra vgs. til studier.  
Gruppen får èn fellestrening pr uke og delta på kretsens seniorsamlinger (siste års junior deltar på 
juniorsamlinger). Man jobber også med å få samarbeid med Universitetet i Tromsø på testing, 
trenings-, studie- og kostholdsveiledning mm. Det kjøpes trenerressurs fra NTG-Tromsø. 
 
Håkon Melseth sportslig ansvarlig i LK avsluttet møtet med følgende oppfordring og ønske: 
LK ønsker en tett og god dialog med skolene gjennom hele året.  
LK ønsker å bli kontaktet direkte om det er uenigheter eller at det oppstår uønskede situasjoner. 
Vi skal snakke med hverandre – ikke om hverandre! 
Vi er alltid tilgjengelig! 
 


