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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Onsdag 30.08.2021 kl. 1800 
Sted: Askim 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Tom Andre Brenna, Børge Gjendahl (kombinert) og Sturla Korsæth. 
Teams: Ingvill Myklebust og John Egil Måleng. 
Forfall: Håvard Lysaker 

Nr.: Saker til behandling  Ansvar Frist 

01 Åpning av møtet og presentasjon av styret. (Konstituering ble gjort i forrige 
styremøte) 
Børge Gjendahl ble presentert som repr. for kombinert i Østfold. 

  

02 Gjennomgang av aktuelle saker sentralt - Tore 
1. Skiting ble gjennomført digitalt i begynnelsen av juni. Rolig uten de store 

diskusjonene. 
• Strategidokument 2022-2024 (Skiglede for alle) var den viktigste 

saken  
• Ansettelse av skiutvikler i kretsene. 

2. Informasjon om "Clas Brede Bråthen saken". Pr. nå har man hørt bare den 
ene siden. 

  

03 Kort gjennomgang fra grenkomiteer 
Alpint: 
a) Samling på Juvass ble gjennomført første uka i sommerferien.  Erstatning for 

HL og TL.  9 løpere fra Østfold. 
b) Barmarkstreningene til SIL er i gang på Kalnes. 
c) Det er planlagt treninger i SNØ-hallen utover høsten. 
d) Det blir samling på Juvass i høstferien. 
e) Kjerringåsen, som SIL eier 52% av, har kjøpt et småbruk på 70 mål innenfor 

alpinanlegget. Her er det mange muligheter for aktiviteter både sommer og 
vinter. 

Hopp/kombinert: 
a) Kretssamlingen (kick off) er gjennomført i Midtstulia. 
b) KM hopp og kombinert ble arrangert i forbindelse med Kollenhoppuka (uke 

25). 
c) Plastbakkene i Tomter er klare for hopping og treningene starter denne uka. 
d) Hoppskolen i Granskollen blir helgen 25-26.09.21. 
e) HL og hovedrennet ble arrangert i Midtstua 28-29.08.21.  Østfold stilte lag i 

lagkonkurransen i HL. 

  



 

 

 Langrenn: 
a) Første møte i nytt LK er gjennomført. 
b) KM rulleski ble gjennomført i Tistedalen.  Beskjeden deltakelse. 
c) Det planlegges å arrangere 4 rulleskirenn til i høst. 
d) Åpen trening SNØ-hallen (Lørenskog) 08.09 og 20.10. 
e) Torsby samlingen 2021 er avlyst.  Det planlegges ny samling neste år. 
f) Skisamling i Trysil 05-07.11.21. 
g) TD samling sammen med Akershus/Oslo. 
h) Søknadsfristen for å søke renn til vinteren er 24.09. 
i) Første samling i Glommasamarbeidet er 29.09 i Fredrikstad. 

Kombinert: 
a) Det er ikke mange kombinertutøvere i Østfold og alle er i Askim IF. 
b) Viktig å kunne være med på langrennstreningene i SNØ-hallen. 
c) Kombinert passer godt inn i visjonen «Skiglede for alle».  
d) Det jobber med å få til et miljø i Prestenga. 

  

04 Status regnskap Thor 
Gjennomgangen tas til etterretning. 

  

05 Profileringsutstyr 
Vedtak:   
Det bestilles Pique trøyer til kretsstyret (med varamedlemmene).  Det bestilles 
beach flagg med logoen til kretsen (med teksten «alpint, hopp, kombinert, 
langrenn) som hver gren kan bruke til samlinger, renn osv. 
T-skjorter til utøvere utsettes inntil videre.  En mulighet er å bruke t-skjorter til 
premier i kretscupen. 

 
 
Thor 

 

06 Orientering om handlingsplan for Østfold skikrets 2021-24. Etablering av års- 
hjul og handlingsplan for ØSK.  
ØSK skal utvikle en handlingsplan for 2021-24.  Innsatsområder som vi skal lage 
tiltak til er: 

• Aktivitetsutvikling 
• Anlegg 
• Arrangement 

Vedtak: Sven Håkon Kulbeck (Rådgiver Krets/klubb i NSF) inviteres til det 
neste styremøte slik at han kan hjelpe oss med prosessen rundt handlingsplan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thor 

 

07 Møteplan for høst 2021 
Vedtak: 

• Styremøte onsdag 29.09 kl. 1800 Askim 
• Høstmøte torsdag 04.11 kl. 1800 Kjerringåsen/Trøsken 
• Styremøte onsdag 01.12 kl. 1800 Askim 

Arbeidsutvalget, som består av leder, nestleder og fritt valgte 
styremedlemmer vil ha egne møter. 

 
 
 
Tore/Sturla 

 

08 Eventuelt 
a) Premier/priser som deles ut hvert år.  

Saken behandles på et av styremøtene i høst. 

  

 
 
Neste møte: Styremøte 29.09.21 Askim 
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