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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 02.03.2022 kl. 1800 
Sted: Slitu 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Håvard Lysaker, John Egil Måleng, Børge Gjendahl (kombinert) og Sturla 

Korsæth.  
Forfall: Ingvill Myklebust og Tom Andre Brenna 

Nr.: Saker til behandling  Ansvar Frist 

01 Kort tilbakemelding fra komiteene om status aktivitet 
Tore 
• NSFs kretsledersamling på Lillestrøm lørdag 29.01.22. 

Hovedsak på møte var evalueringsrapporten.  NSF har satt ned en 
arbeidsgruppe som skal følge opp rapporten. 

• Akershus Skikrets ved kretsleder har tatt kontakt Østfold for evt. 
sammenslåing. 

• Møte med skikretslederne på mandag vedr. utestengelse av utøvere fra 
Russland til WC renn i Norge resten av sesongen.   

Alpint 
• KM (SL og SSL) arrangeres i Kjerringåsen helgen 05-06.03.22.   
• 4 mnd. med aktivitet i Kjerringåsen er rekord. 
• Middagsåsen har også meget bra forhold.   
• Nytt styret i SIL.  Mange fra Sarpsborg.   
• ØSK vil ha 2-3 deltakere både på TL (Norefjell) og HL (Geilo/Ål) 
• På Bendit (Ål) vil det være 8-9 deltakere fra kretsen. 
• På MiniFart i Hafjell stiller 12 deltakere fra Østfold. 

Hopp og Kombinert 
• Det har ikke blitt noen kretsrenn i Østfold i vinter. 
• Treninger har blitt gjennomført i Hobøl og Midtstulia. 
• Karoline Skatvedt deltar under Raw air. 
• Arnt Nicolai Christensen, Hobøl ble nr. 2 under HL. 
• Mange utøvere hevder seg i norges toppen både i hopp og kombinert. 
• Mariell Østli Gjendahl og Josefine Løken begge Askim IF deltok på Nordisk 

junior landskamp. 
• Josefine Løken - Askim IF deltar i kombinert under junior-VM i Zakopane. 
• KM hopp og kombinert ble arrangert sammen med Oslo og Akershus i 

Linnerudkollen. 

  



 

 

 Langrenn 
• Trøsken skal arrangere renn 06.03.22 og 15.03.22. 
• Knut Ole Fredheim Simonsen fra Trøsken ble nr. 7 på sprint under HL 

Holmenkollen. 
• NM jr. ble arrangert på Nes med flere gode plasseringer av utøverne fra ØSK. 
• KM har blitt arrangert i Fredrikstad og på Ørje. 
• Sesongavslutning blir 26.04.22. 
• Post 3 midler skal rapporteres til NSF langrenn. 
• ØSK stiller med 2 lag under Ungdomsstafetten i Holmenkollen søndag 

06.03.22. 

  

02 Budsjett 2022 
Vedtak: Det fremlagte budsjettet vedtas som ØSKs budsjett for 2022.   

  

03 Status Team ELON Oslofjord – forslag til ny fordelingsmodell mellom kretsene 
Det har vært to møter der kretslederne i eierkretsene har diskutert ny 
fordelingsmodell av kontingenten for kretsene.  Forslaget som foreligger nå, er et 
grunnbeløp på kr. 20 000.- pr. krets pluss kr. 4 000.- pr. løper som er på laget. 
Vedtak: Styret vedtok å godkjenne den nye fordelingsmodellen. 

  

04 Skiting 2022, påmelding, valg, forslag saker. 
Vi har mottatt innkalling til Skitinget 09-10.06.22 
Frist for innlevering av forslag som ønskes behandlet på Skitinget er 11.03.22. 
Fra månedsskiftet april/mai vil det gjennomføres elektronisk, bindende påmelding 
til Skitinget og fagmøtene. ØSK har 3 representanter.  Styret vil utpeke sine 
representanter på neste styremøte. 
Forslagsfrist til valgkomiteen er 10.03.22 
Flere kretser jobber med forslag til saker og kandidater til verv fram mot 
Skitinget 2022.   

  

05 Status sponsor  
Bilbutikk 1 ønsker å øke rammen på sponsoravtalen med ØSK til kr. 35 000.-.  
ØSK skal arrangere 2 stk. smørekurs for ansatte i Bilbutikk1 i løpet av mars.  
Kursene gjennomføres slik: 

• Avdeling Fredrikstad ansvar Sturla 
• Avdeling Askim ansvar Håvard/Tore  

  

05 Eventuelt 
a) Årsberetning 2021-22 

Vedtak: Komiteene sender inn sine beretninger (sesongen 2021/22) til 
kretskontoret innen 01.05.2022. 
 
b) GULLKLUBBENS stipend 

Søknadsfrist for «Gullstipendet 2022» er mandag 07.03.22.  Søknad legges inn 
elektronisk.  

  

 
 
Neste møte: styremøte 28.03.22 på Slitu 
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