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VEDTEKTER 

FOR 

TRENERKLUBBEN 

I LANGRENN NSF/LK 
 

Formål: 

Trenerklubben er et trenerfaglig forum med oppgave å arbeide for å fremme 

langrennstrenernes faglige utvikling, og på anmodning bistå NSF/LK i saker 

vedrørende trening og utdanning. 

Trenerklubben skal medvirke til trenerfaglig og idrettsfaglig informasjon for 

medlemmer av klubben. 

 

Medlemmer: 

Trenerklubben er en medlemsorganisasjon for langrennstrenere og andre som har 

ansvar for langrennsutøvere på høyt nivå. 

 

Opptak av medlemmer: 

Medlemmer opptas i Trenerklubben ved å sende skriftlig søknad til Trenerklubbens 

styre. 

 

Organisasjon: 

1. Trenerklubben er eget underutvalg i NSF/LK og har møte-, tale- og forslagsrett på 

NSF/LK sine ”fagmøter”. 

2. Trenerklubbens høyeste myndighet er Årsmøtet. Dette holdes hvert år i mai eller juni 

måned kombinert med et trenerseminar. 

Seminaret arrangeres i samarbeid med NSF/LK. Sted for Årsmøte fastsettes av 

Trenerklubbens styre i samarbeid med NSF/LK. 

3. Årsmøtet behandler: 

 Årsberetning 

 Regnskap 

 Fastsettelse av årskontingent 

 Engasjement av revisor 

 Innkomne forslag 

 Budsjett og arbeidsplan for kommende år 

 Valg 

Valgkomiteen foreslår: - Leder og 4 styremedlemmer 

- Eventuelle varamedlemmer 

    - To (2) revisorer 

Styret foreslår:   - Valgkomite på 3 medlemmer 

Alle vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Valg foretas etter NIF`s regler. 

4. Årsmøtet innkalles av Styret med minst 5 ukers varsel. Forslag som skal behandles, 

må være Styret i hende minst 2 uker før årsmøtet. Årsmøtedokumenter legges ut på 

Trenerklubbens NSF/LK hjemmeside 1 uke før årsmøte. 

Innkalling til Årsmøtet med fullstendig saksliste sendes også respektive utvalg og 

instanser som Trenerklubben samarbeider med. 

5. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. 
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Økonomi: 

NSF/LK kan støtte Trenerklubbens drift gjennom bevilgninger, søknader om 

økonomisk støtte og kursavgifter på trenerseminar. 

Trenerklubbens budsjett og regnskap følger kalenderåret. 

I tillegg til årsregnskaper legges det på årsmøtet frem til orientering, regnskapsrapport 

pr. årsmøte dato for inneværende år. 

- Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret. 

- Utfakturering foretas primo kalenderåret. 

- Medlemmer som ikke har betalt kontingent ved forfall for 2.gangs betalingsvarsel 

anses som utmeldt dersom det ikke er gjort annen avtale med styret. 

- Innmeldingsåret er kontingentfritt for nye medlemmer.  

 

Selvstendige vedlegg til vedtektene: 

- Retningslinjer for tildeling av Trenerklubbens diplom m/vimpel og Trenerklubbens 

vimpel. 

- Retningslinjer for Trenerklubbens stipend. 

- Retningslinjer for Trenerklubbens fond. 

 
      Første gang vedtatt på Årsmøte i Selbu 30.05.1980 

      Siste gang revidert på Årsmøte i Steinkjer 22.04.2005 

Mindre revisjon foretatt i Trondheim 05.05-2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR TILDELING  

AV TRENERKLUBBENS 

DIPLOM M/VIMPEL OG TRENERKLUBBENS VIMPEL 
 

Trenerklubbens styre vurderer hvem Trenerklubbens diplom m/vimpel og Trenerklubbens 

vimpel skal tildeles. 

Overrekkelsen skjer på Trenerklubbens Årsmøte eller ved et annet høvelig arrangement. 

 

 

TRENERKLUBBENS DIPLOM M/VIMPEL 

 

Trenerklubbens diplom m/vimpel kan tildeles: 

 

Medlemmer som; 

a) har hatt stor betydning for Trenerklubben gjennom sitt aktive arbeid. 

 

 

TRENERKLUBBENS VIMPEL 

 

Trenerklubbens vimpel kan tildeles: 

 

Enkeltpersoner/medlemmer som; 

a) har gitt et vesentlig bidrag til utviklingen av norsk og/eller internasjonalt langrenn. 

b) gjennom sin idrettsfaglige virksomhet har hatt stor betydning for Trenerklubben. 

 

Organisasjoner og institusjoner som; 

a) har hatt stor betydning for norsk langrenn gjennom sitt arbeid. 

b) Trenerklubben samarbeider med på internasjonalt plan. 

 

Næringsliv; 

a) bedrifter som gjennom sin deltakelse har gitt en vesentlig støtte til Trenerklubbens 

drift. 

 

 
Første gang vedtatt på Årsmøte på Sjusjøen 20.05.1995 

Siste gang revidert på Årsmøte på Raudbergstulen 19.06.1999 

 

 

Tildelinger av ”Trenerklubbens diplom m/vimpel”: 
Per Nymoen  Årsmøte i Ulvik 1996   (Nytt fra Trenerklubben, okt 1997). 

Svein Markussen Årsmøte i Ulvik 1996   (Nytt fra Trenerklubben, okt 1997). 

Steinar Thun  Årsmøte på Geilo 1997   (Nytt fra Trenerklubben, okt 1997). 

Jostein Skatvold Årsmøte i Selbu 2000 20-årsjubileum (Nytt fra Trenerklubben, juli 2000) 

Kjell Halvarsson Årsmøte i Trondheim 2006  

Ulf Morten Aune Årsmøte Gardermoen 2008  (vimpel) 

Per-Øyvind Torvik Årsmøte Gardermoen 2008  (vimpel) 

Kåre Tønne  Årsmøte Meråker 2009  
            (red) 



 

 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR 

TRENERKLUBBENS STIPEND 
 

Trenerklubbens stipendier ytes normalt bare til medlemmer av Trenerklubben. 

 

Trenerklubbens stipendier skal i første rekke gå til egen faglig utvikling (deltagelse på 

seminarer, studier og lignende). 

 

En betingelse for å motta stipend vil være at mottageren kommer tilbake med en rapport el.l. 

som kan brukes i bladet eller som foredrag, og /eller kommer egne utøvere til gode. 

 

Søknadsfrist settes til 15.august og 1. april. 

Søknadsfristene og kriteriene kunngjøres i bladet hvert år. 

 

 
      Første gang vedtatt på Årsmøte…………………. 

      Siste gang revidert på Årsmøte i Steinkjer 22.04.2005 

 

 

(Den totale rammen for Trenerklubbens stipend fastsettes i Trenerklubbens årsbudsjett) (red.) 

 

 

 

 

RETNINGSLINJER FOR 

TRENERKLUBBENS FOND 
 

 

Trenerklubben opparbeider et fond opp mot kr. 300.000,- med et innskudd pr.år vedtatt av 

Årsmøtet, hvis driften tillater det. 

 

Fondet plasseres i bank eller annen sikker finansinstitusjon til god rente med muligheter til å 

ta ut fondsbeløpet eller deler av det når Trenerklubbens Årsmøte ved flertallsvedtak ønsker 

det. 

 

Årlig avkastning kan benyttes av Trenerklubbens styre etter vedtak av Årsmøtet. 

 

Trenerklubbens styre innstiller til hvilke formål fondsoverskuddet skal benyttes. 

 

Fondet kan avvikles ved flertallsvedtak fra Trenerklubbens Årsmøte. 

 

Hvis Trenerklubben opphører, bestemmer Årsmøtet ved flertallsvedtak hvordan midlene skal 

tilfalle Norges Skiforbund. 

 

 
      Første gang vedtatt på Årsmøte i Klæbu 28.05.1994 

      Siste gang revidert på Årsmøte på Raubergstulen 19.06.1999 


