
Referat Komitémøte, LK Troms Skikrets. 
 
Sted  : Telefonmøte 
 
Tid for møtet : 12.05.14, klokken 20.00 – 21.15  
Møtereferent : Bjarne Ryvoll 
Tilstede :Kjetil Hallen (KH), Håkon Melseth (HM), Sveinung Karlsen(SK), Bjarne 

Ryvoll(BR) , Anne Ingeborg Myhr (AIM) og Heidi Gløtta Kristiansen (HGK) 
 
 
Dessuten møtte: Ingen 
 
Referent: Bjarne Ryvoll 
 
Distribusjon: Deltagere, Kretskontor 
 
    
 
 

Sak Aktivitet Ansv./frist 

1 Agenda: 
1. Oppsummering sesongen 2013/-14 

2. Kort orientering om samlingsopplegg og terminliste 

neste sesong 

3. Orientering om Team Nord-Norge og seniortilbud 

forøvrig 

4. Opplegg for junior og aldersbestemt neste sesong 

5. Orientering om «felles opplegg» i krets fremover 

støttet av sponsor: Gullue og cup for aldersgruppene 

13 -16 år 

6. Reiseopplegg i Troms skikrets herunder; flyreiser og 

bestillinger, hotell bestillinger, felles smøreteam på NC 

for junior og senior(gjelder NM)? 

7. Annet? 

Ved innkalling var forslag til vedlagt presentasjon utarbeidet, og denne 
ble gjennomgått. 

 

2 Merknader til presentasjon: 
Følgende hovedmerknader kom frem; 

 Debattsaker nedtones ettersom det skal gjøres nyvalg av LK-leder. 

 Målsettinger formulert i sportsplan og evalueringsskjema tas inn i 
presentasjon der dette passer slik.(BR) 

 Mangel på WC-poeng kommenteres.(BR) 

 Oppsummering av 13-16 år justeres, gjelder også resultater fra 
HL(plasseringer bedre enn nr. 6).(AIM) 

 Justering av JR- opllegg gjøres, ref diskusjon(BR). Mål om 3 
fellessamlinger tas inn. 

 Jostein inviteres til å orientere om VD TNN. (BR) 

 Vedr smøreteam, reiseledere etc. Alle klubber oppfordres til å stille 
med personell til fellesopplegg for kretsen.(BR) 

 Det tas med planer for «bredde» herunder karusellrenn, 
medlemsutvikling, ski på SFO, etc. (HGK) 

 Kursaktivitet; kommentar om nedgang i kursaktivitet lages.  Nytt 

 
 



kursopplegg problematiseres. (AIM)  

 Samlingsplan; det lages bilde om samlingsplan.(AIM) 

 Innspill til snøsamling for 15-16 åringer innhentes på vårmøte 

 Jr-samling gjennomføres 16 -19.okt. Heidi bestiller på 
Bardufosstun(HGK). Bestilling gjøres også endelig for Harstad-samling i 
august. 

 Terminliste hovedpunkter; Bilde lages av Birgitte Gustavsen. 

 Flyreiser; Bilde lages av Birgitte Gustavsen. 

 Noen hovedpunkter fra evaluering gjennomgås(BR)  

 Justeringer i presentasjon gjøres innen 16.05.14 
 

3 Innstilling ny LK-Leder: 

Det er et ønske fra LK at valgkomiteens innstilling til valg av ny leder i LK legges 
ut som informasjon til klubbene, gjøres på nettsida til Troms skikrets.   

Det er fint om dette kan gjøres så snart som mulig. 
Fungerende LK-leder er ikke forespurt av valgkomiteen.  

 

 

13.05.14 

Bjarne Ryvoll, referent 


