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Årsmelding sportslig utvalg 2. halvår 2015 

Årsmøtet i NSK valgte Torfinn Rolandsen som ny sportslig leder i Narvik Slalåmklubb. 

Nytt sportslig utvalg ble umiddelbart valgt og har bestått av Torfinn Rolandsen (leder), Frank 

Sundermeier, Kai Rune Baustad, Einar Sund, Tove Remman og Arne Olsen. Utvalget har hatt 3 møter 

samt en del telefonmøter. I tillegg har det vært avholdt 2 trenermøter med fokus på ny sportsplan. 

Første oppgave til utvalget var å få tilsatt trenere på de ulike gruppene. Dette arbeidet ble avsluttet i 

august måned og ytterligere suppleringer er gjort. 

Sportslig utvalg har også arbeidet med ny sportsplan for klubben. Denne er ferdigstilt og godkjent av 

styret. 

Sportslig utvalg har sammen med trenerne gjennomført et foreldremøte hvor hovedhensikten var å 

informere om sportsplan og trenernes planer for kommende vintersesong. Møtet ble avholdt i 

november med godt oppmøte. 

Utvalget har sammen med trenere og foreldre bidratt til å arrangere barmarksamling med tilhørende 

Ironmantest i Narvik. Dette var et samarbeid mellom FFA, Ankenes Alpinklubb og Narvik Slalåmklubb. 

Samlingen var forbeholdt U12 og eldre. Klubben deltok med mange utøvere og samlingen ga 

kjempegod trening, og erfaring for alle våre løpere. Norges Skiforbund var fornøyd med 

gjennomføringen, og samlingen legges til Narvik også neste år. 

I oktober deltok noen av klubbens løpere på skisamling i Østerrike. Samlingen var ikke i regi av Narvik 

Slalåmklubb, men løpere fra U14 og U16 samt to fra U12 deltok på denne 14 dagers samlingen med 

godt utbytte. 

Det har vært påbegynt Trener 1 kurs i perioden. Kurset er i regi av Nordland Skikrets og Norges 

Skiforbund. Fra Narvik Slalåmklubb har 5 deltager meldt seg på Trener 1 kurset. Kurset fullføres i 

løpet av våren 2016. 

 

Skiskole 

Som tidligere, er det Steen Aalmen som har hatt hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av 

Skiskole. På grunn av lite snø før nyttår så vil oppstart for Skiskolen være i januar 2016. Det forventes 

at ca 80 barn gjennomfører skiskolen i 2016. 
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U8 

Gruppen har bestått av 41 barn, hvor 10-20 barn er på trening samtidig. Det har vært godt oppmøte 

under høstens barmarkstrening på Skistua skole. Trening i Narvikfjellet kommer i gang i januar 2016.  

Trener har vært Marielle H. Pettersen og Kai Rune Baustad.  Tina Raunholm er oppmann. 

 

 

U10 

Gruppen består av 11 barn. Oppmøtet på barmarkstreningene har variert men generelt har det vært 

noe lav deltagelse på disse treningene. Vi forventer en større deltagelse når treningen i fjellet 

kommer i gang i januar 2016. 

Trener for gruppen er Oda Heim og Astrid-Michelle Norwich. Oppmann er Trond Mikaelsen. 
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U12 

Gruppen består av 24 barn. Det har vært godt oppmøte på barmarkstreningene som har vært 

gjennomført på Skistua skole. U12 deltok også for første gang på barmarksamling i Narvik i august. 

Gruppen har på grunn av snømangel ikke hatt organisert skitrening i fjellet inneværende halvår, og 

har heller ikke trent ski samlet utenbys. Noen av barna har trent litt ski utenlands i periode sammen 

med sine foresatte. 

Trenere er Hanne Dreyer, Jan Erik Holen, Frank Sundermeier og Kenneth Tollefsen. Steffen 

Mortensen har også bidratt etter behov. Oppmann er Grete Rolandsen. 
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U14 / U16 

På grunn av få løpere så har disse gruppene trent sammen i siste halvår. Gruppen består av 11 

løpere. Det har vært gjennomført svært god barmarkstrening siden i sommer og utover høsten. Noen 

av løperne har også deltatt på skisamling i Østerrike, samt helgeturer til Sverige for å kjøre på ski i 

november og desember. Gruppen deltok også på barmarksamling i Narvik i august. 

Trenere for Gruppen er Stein Kyrre Olsen, Kim Johansen, Jeppe Jonstrup og Morten Opshaug. 

Oppmann er Veronika Karlsen. 
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Rapport FFA siste halvår 2015 

Generelt: 

Treningsgruppen har bestått av 18 løpere denne perioden, det har også i år vært noen hospitanter 

med oss på en del samlinger. Trener teamet har bestått av to trenere, Arne Olsen og Krister 

Kjølmoen. 

Det har vært stor aktivitet med mange samlinger på snø og stor deltagelse på renn i Norge, Sverige 

og Finland.  

Samlinger: 

Siste halvår i 2015 har vi i tillegg til barmarkstrening hatt flere ski samlinger: Folgefonna, Hintertux, 

Kiruna og flere dager på ski i Bardu. 

Resultat: 

Når det gjelder resultatene, så har de vært litt varierte.  

Skole:  

Elevene/løperne er mye på reisefot, Narvik V.G.S har lagt til rette for at elevene skal kunne 

gjennomføre skolearbeid når de er borte på renn og samlinger. Dette gjennomføres ved å legge ut 

planer og lekser internettbasert. Dette fungerer bra og er et godt system for oppfølging av 

skolearbeid. Det jobbes fortsatt med ting som vi kan bli bedre på, for å få dette til å fungere perfekt. 

Sportslig hilsen 

FFA-Alpin 

 

Øvrige FIS løpere Narvik Slalåmklubb  

Klubben har flere løpere som trener og går på skigymnas utenfor Narvik. Vi har løpere i Gällivare, 

Tärnaby og i Oslo. 

Bertine Aam Olsen har hatt en fin innledning til sesongen, og har oppnådd flere gode resultater, og 

forbedret sin FIS punkter betydelig.  
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Kostnadsoversikt 

Kostnad U8 U10 U12 U14 U16 
FIS 

løpere Sum kost 

Støtte løpere -  - 3 300 10 791 21 260 35 618 70 969 

Andre fordelte kostnader 3 135 5 817 3 118 10 447 10 447 5 367 38 331 

Sum Kost 3 135 5 817 6 418 21 238 31 707 40 985 109 300 

Kost pr løer 76 529 267 3 034 7 927 6 831 -  

 

Kommentarer til kostnader: 

 Det er dekket utgifter til en trener i forbindelse med treningssamling i Østerrike. Kostnadene 

er ført på gruppe U16 

 Årsaken til at FIS-løperne har fått noe lavere støtte i 2. halvår 2015, er at flere løpere har 

vært skadet. I tillegg er det to løpere som har sluttet å kjøre alpint 

Takk til alle trenere, oppmenn og foreldre som har stilt opp for våre flotte alpinister i perioden. 

 

 

Narvik, 6. mars 2016 

 

Sportslig Utvalg  

 

Torfinn Rolandsen (leder)   Frank Sundermeier  Kai Rune Baustad  

 

Einar Sund     Tove Remman    Arne Olsen 


