
Troms Skikrets 

 

Referat møte mellom Team Elon og Team SNN og U23 

Dato: 30 september 2100-2300. Teams. 

 

TILSTEDE: 

Fra Team Elon: Per Oskar Andersen og Kristian Skogstad 

Fra Team SNN: Rene Hillestad 

Fra team U23: Truls Hallen 

Fra Adm: Asgeir Moberg 

Fra Troms Skikrets: Jon Arne Torbergsen, Nestleder kretsstyret, Kenneth Daleng, Sportslig leder LK og 

Rune Tøllefsen Leder LK. 

 

Saker til oppfølgning: 

1:  Kontrakter og fakturering U23 lag. Det skal være 4 seniorer og 9 Juniorer. Noen kontrakter 

mangler enda.  

Vedtak: Asgeir/Hanne ringer disse og følger oss opp i etterkant.  

 

2:  Kontrakt Team Elon og Truls samt Team SNN/U23 og Truls. I tillegg avtale Rene.  

Vedtak: Rune tar initiativ til å få dette på plass så raskt som mulig. Men vi må ha kontroll på 

budsjettene før vi kan signere noe. 

 

3:  Reklame Team U23. SNN har gitt midler til laget og vi jobber med løsninger for at den kan 

være synlig på klubbklær.  

 

 

 

 

 

 



Møtets hovedmål for meg var å skaffe til veie informasjon til ny LK.  

Hele LK gikk ut i vår, og ny LK trenger god oversikt for å kunne lede de deler 

av sporten de skal lede. 

For meg er det et viktig prinsipp at vi er «BÆST I LAG» og snakker mye med 

hverandre og lite om hverandre.  

Jeg håper vi får til et fint samarbeid fremover, og at vi alle drar lasset 

sammen. 

 

Saker som ble tatt opp 

Sak 1: Kort status fra ulike lag. 

 Team Elon: 8 løpere på lag. Ingrid Andrea har en skade som behandles og har vært litt ute av 

trening en periode, men øvrige løpere har det gått fint med til nå i høst på egne treninger og 

samlinger. Resultatkrav for å få stille på renn.  

 Per Oskar rapporterer at økonomien er god – ca 400 000 i ek fra tidligere og et budsjett nå på 

2,4 mill. 1 mill fra NSF hvorav Elon utgjør 500 000 av det. SNN er også inne med 500 000. 

Egenandeler og lokale sponsorer utgjør resten. Per Oskar skal korrigere budsjettet etter hvert 

som sesongen går frem. Jon Arne sparrer med Asgeir for at rapporteringen skal være 

god/bedre enn i dag slik at Per Oskar har et godt styringsverktøy slik at man unngår 

budsjettsprekk. 

 Team SNN: 8 løpere på lag. Alle er friske å raske. Arrangerer samlinger for alle 

kretslagsløperne, de som ikke har lag også. Norgescupen er hovedarena for disse løperne. 

Alle får reise på første renn pr sesong, så er det en resultatdialog med utøver og klubb som 

avgjøre videre deltakelse. 4 utøvere har toppidrettsstatus og 4 har det ikke, slik at man må ta 

hensyn til fraværsgrenser på skoler osv. 

SNN kom på plass denne uken slik at budsjettet også ser ut til å balansere, men må justeres 

etter faktiske forhold. En mail i dag 1/10 fra SNN må verifiseres litt før vi kan juble helt. Jon 

Arne sparrer med Rene på dette og holder Asgeir løpende orientert. 

 Team U23: 4 seniorløpere og 9 juniorer er på lag. Mye uavklart rundt avtaler enda. Ingen er 

fakturert. 

 Satsingen har vært bra. Det har blitt et springbrett for videre utvikling til Teams SNN og Elon. 

 Her må trenerne passe på at ikke belastningen blir for stor.  

En av de største utfordringene på dette laget er at mange utøvere har 4 personlige trenere. 

Det blir vanskelig å drive noe veldig tett oppfølgning. Det gjennomføres møter med alle på 

hver samling, mange er i miljøet i Tromsø, men ikke alle. 



 Økonomien rundt laget trodde vi i møte var på plass, men etter mail fra SNN i dag er vi 

fortsatt litt usikker på dette. 

 

Sak 2: Samarbeid mellom lag. Ukentlige treninger, samlinger, renn lokalt og renn nasjonalt. 

På ukentlige treninger legger Team SNN ut fellesøkter. Siste uke har løpere fra 5 forskjellige 

lag deltatt på disse treningene. Møtet er enig i at dette fungerer bra.  

På samlinger fungerer det også bra. Team Elon er forpliktet til å følge NSF på en del 

samlinger. SNN og Elon følger hverandre så godt råd er. SNN har også en andel av andre 

løpere med på sine samlinger, både fra U23+ og andre utøvere fra ulike miljøer. 

På renn lokalt har ikke lagene så mye tilbud. Her er det opp til klubbene og ordne. Men på en 

del renn er det Rene eller noen andre tilstede og hjelper de som ikke har noe til å hjelpe seg.  

Kretsen oppfordrer Team SNN og Team Elon til å delta, så mye som mulig, lokalt. Det øker 

skiinteressen lokalt når de beste stiller. Imidlertid er kalenderen tett og det må gjøres 

prioritering på hva man kan være med på. Her er trenerne beviste og anbefaler ulike renn for 

utøverne. Husk også på distriktene, når det er mulig. 

På nasjonale renn var samarbeidet tettere før. De siste årene har skiforbundet trukket Elon 

lagene nærmere seg og smørerne fra Nord Norge har ikke vært sammen. Men Team SNN har 

fått tilgang til testresultater fra skiforbundet, gjennom Elon, noe som har hjulpet velig mye.  

Det samarbeides også på sekundering. 

Per Oskar nevner at dette kan bli litt dårligere i kommende sesong pga vanlig deltakerantall 

på renn og tidspresset er større. Men, man har selvfølgelig fokus på å gjøre samarbeidet på 

nasjonale renn så bra som mulig. 

  

Sak 3: Team SNN / Kretslag – Pris løperen utenfor SNN. 

Det er innarbeidet en tilleggspris pr dag på løpere utenfor lag, ofte er denne på 30-35%. Rene 

innleder og forklarer modellen.  

Det er enighet om at det blir rett å gjøre dette. Jon Arne og Rene ser på hvordan dette evt 

kan kommuniseres ut på en bedre måte.  

Det ble også snakket om at disse samlingene mer skulle være kommunisert utad «arrangert 

av Skikretsene», hvor kommunikasjonen kom med skikretsene som adressat, som det gjøres 

for aldersbestemt og JR. Dette har med kommunikasjon å gjøre, ikke selve sporten. 

Dette tar LK med seg videre i arbeidsplanen for neste års samlingsplan.  

 

 



 

Sak 4: Bruk av Truls hallen på begge lag. Fungerer det godt og økonomisk fordeling mellom lagene. 

 Truls Hallen redegjør for at det er merarbeid med oppfølgning av flere løpere. Reisekostnader 

og overnattingskostnader er fordelt 50/50. Møtet diskuterer om det skulle vært en avtale 

med Troms Skikrets og ikke to. Alle disse avtalene ligger med Troms Skikrets som 

administrerer 3 lag. Se sak til oppfølgning neste uke. 

 

Sak 5: Samlingsplan 2022 

Team Elon evaluerer ikke sin samlingsplan før etter at samlinger er ferdige. De kan ikke 

«vedta» en samlingsplan nå. Men erfaringsmessig har den vært stort sett lik de siste årene.  

For å få til noe felles, for en så stor gruppe, må vi begynne arbeidet nå og bare håpe Team 

Elon også kan følge med. 

Rene og Kenneth har laget et utkast basert på tidligere år.  

Møte i dag ble enig om å jobbe for å få til en «storsamling» der alle fra 15/16 år er med i juni. 

Rene og Kristian følger opp dette sammen med Kenneth.  

Vedtak: Det innkalles til et trenermøte med alle kretslagstrenere og trenere fra NTG og 

Nordreisa innen før fredag 15 oktober for å justere/vedta samlingsplan for 2022. Kenneth tar 

ansvaret for dette fra LK. 

 

Møtet hevet kl 2300. 

 

Rune Tøllefsen, ref 


