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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 24.01.2022 kl. 1800 
Sted: Kjerringåsen 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Håvard Lysaker, John Egil Måleng, Tom Andre Brenna, Børge Gjendahl 

(kombinert) og Sturla Korsæth. (Ole Kristian Svartedal deltok på orienteringen om planene 
om nytt anlegg i Kjerringåsen) 

Forfall: Ingvill Myklebust 

Nr.: Saker til behandling  Ansvar Frist 

 Kort orientering fra John Egil om anlegget som planlegges i Kjerringåsen. 
Det er satt ned en arbeidsgruppe som har startet med å se på hvordan et nytt 
skianlegg i Kjerringåsen kan bli.  Kåre Steffensen er informert om arbeidet.  Man 
ser på muligheten til å få plass til hoppbakker (opp til K 60), langrenn og 
skiskyting.  I tillegg til alpint som allerede har et godt anlegg i Kjerringåsen 

  

01 Kort tilbakemelding fra komiteene om status aktivitet 
Alpint 
• Det gjennomføres SG treninger som forberedelser til fartssamlingen på Hafjell 

03-06.02.22. 
• Freeski gruppa i SIL har begynt å trene i Kjerringåsen igjen. 
• KM blir 05-06.03.22 i Kjerringåsen. 
• Det skal også arrangeres rangeringsrenn for LF og HL i Kjerringåsen. 
• SIL sliter med å få personer til å sitte i styret. 

Kombinert 
• To jenter fra Østfold skal delta på Nordisk junior landskamp i Knyken. 

Hopp 
• Mange sterke plasseringer i NM av kretsens senior og junior hoppere 

o NM SR Stor Bakke: 20. plass 
o NM JR Stor Bakke: 4. plass 
o NM JR Normal Bakke: 5. plass, 7. plass 
o NM JR Normal Bakke lag: 5. plass 

• 5 utøvere fra kretsen deltaker i NC. 2 seiere sist helg i NCA og 2 seiere siste 
ukene i NC Elite Kvinner. Flere topp 10 plasseringer i NC Elite Menn. 

Langrenn 
• KM ble arrangert på Ørje og i Fredrikstad helgen 22-23.01.22.   Rundt 60 

deltaker i hvert renn.  
• Det ser ut til at rennene som er planlagt vil gå slik de er satt opp. 
• Ansvarlig i LK har kontroll på de sentrale rennene (HL, NM jr. og 

Ungdomsstafetten). 
• Samlingen i Spydeberg var vellykket. 
• TEOF har hatt noe åpne felles treninger. 

  



 

 

02 Handlingsplan for ØSK 2021-24.  
Det er utarbeidet forslag til handlingsplan for ØSK ut ifra de innspill vi fikk fra 
klubbene på høstmøte. Styret hadde på forhånd valgt ut et mål fra hvert 
innsatsområde. 
Innsatsområdene er: 

• Aktivitetsutvikling 
• Anleggsutvikling 
• Arrangementsutvikling 

Det er laget tre tiltak pr. mål.    
 
Vedtak: Saken utsettes til styremøte 27.04.22 der handlingsplan blir eneste sak.  
På dette møte blir også medlemmene i grenkomiteene invitert. 

  

03 Budsjett/Regnskap 
Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte.  Det ser ut til at ØSK går med et 
overskudd på ca. kr. 50 000.- for 2021. 

  

04 Status Team ELON Oslofjord – forslag til ny fordelingsmodell mellom kretsene 
Kretslederne har diskutert ny fordelingsmodell av kontingenten for kretsene. 
Det er laget noen modeller som skal diskuteres videre i nytt møte i februar 

  

05 Eventuelt 
a) Ny avtale med Bilbutikk1 

Utkast til ny sponsoravtale med Bilbutikk1 kommer i løpet av uka. 

 
b) Vårmøte 2022 

Vedtak: Vårmøte blir mandag 09.05.22 

  

 
 
Neste møte: styremøte 02.03.22 på Slitu 
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