
Referat LK- møte 4.oktober kl. 21.00 – Teamsmøte   
 
Til stede: Rune Tøllefsen, Kenneth Daleng, Johannes Andberg Stenersen, Olaug 
Iren Fossbakk, Espen Farstad 
Referent: Hanne Kristine Kroken 
 
 
1.0 Oppdatering av aktivitet siden sist.  
 
Kurs 
Innser at vi er for sent i gang med trenerkurs. Til neste år må vi være tidligere ute. Både med 
samlingsplan og trenerkurs.  
 
Marked 
Kr 575 000 fra SNN for sesongen 21/22 er signert. Disse midlene kommer etterskuddsvis, 
etterslep fra tidligere år vil også bli overført. 
Videre: Søknad til samfunnsløftet for neste år sendes før frist 1.desember.  
 
Sport 

• Norges-cup junior: 
Odd Tore har god kontroll på smøreorganiseringen for vinteren. Vært god 
erfaringsoverføring.  
LK bestemmer at første norgescup er åpen for alle som ønsker, til nc nr 2 og 3 gjennomføres 
uttak på 40 løpere, fordelt 20/20 på nc 3. 
Kenneth lager reiseforslag, Hanne Kristine legger inn flytider og publiserer.  

• Trener U23+ Truls: 
Etter at budsjettene for SNN er på plass, må LK bestemme en fordelingsnøkkel mellom 
ELON og U23+ for kostnader knyttet til Truls. 
 
Terminliste 
Sonemesterskap i Salangen skal alt arrangeres på lørdag. 
 
2.0 Trenerforum 
God gjennomføring av møte, og ser nytten av å prate sammen.  
Rune og Kenneth setter seg sammen for å finne ut utformingen på trenerforum. Høre om en 
ekstern kapasitet kan fortelle om hvordan man kan utnytte et trenerforum på best mulig vis. 
På neste møte skal samlingsplanen for neste sesong settes. En stor fordel å inkludere skolene i 
dette arbeidet. 
 
 
3.0 Diverse 
LK vedtar honorar økning til 2250kr per døgn for juniortrenerne. - Hanne Kristine informerer. 
LK bestemmer at høstmøte gjennomføres fysisk 5.-6. november på Bardufosstun. Det vil også 
være mulig å delta på teams. – Hanne Kristine booker rom og sender tidligere powerpointer til 
LK. 
LK må få ei ny dame som kan delta i komiteen. Gjerne ei som kan noe økonomi. Alle prøver 
å finne aktuell kandidat.  
 
Møte hevet 22:25 
Neste møte: 5.-6.november på Bardufosstun 


