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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 09.01.2023 kl. 1900 
Sted: Teams 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Ingvill Myklebust, Håvard Lysaker, Sturla Korsæth, Tom Andre Brenna, John 

Egil Måleng, Børge Gjendahl (kombinert) og Ingunn Fossmellem 

Nr.: Saker til behandling  Ansvar Frist 

01 Tilbakemeldinger fra komiteer, terminlister, skisprellaktivitet etc. 
Alpint 
• 40 barn deltar på nybegynnerkurs i Kjerringåsen. 
• Det er veldig gode forhold både i Kjerringåsen og Middagsåsen. Treningene er 

i gang i begge bakkene.  
• KM SL og SSL blir helgen 11-12.02.23 i Kjerringåsen. 
• Fartssamling i Hafjell med fartsrenn 22.02.23. 
• SIL planlegger alpinfestival andre helgen i mars. 
• Nytt alpinanlegg i Tomter. 

Hopp/kombinert 
• NM hopp stor bakke Rena.  Marius Aas Hast ble nummer 21 i senior.  Adrian 

Aadalen nr. 5 og Sigurd Myrvang nr. 7 i jr. klassen. 
• Heisen på Tomter er i gang.  Offisiell åpning i slutten av januar.    
• Jente- og guttenes Holmenkollrenn arrangeres 15.01.23 i Midtstulia. 
• To fellestreninger i uka for både hopp og kombinert. 
• To kombinertløpere skal delta på ungdoms OL. 
• 35 barn fra idrettsskole i Askim skal drive skisport to dager nå i januar 

Langrenn 
• Anleggene med snøproduksjon har fått lagt kunstsnø i anleggene. 
• Det er planlagt 5-6 renn i kretsen. 
• Tora Weng med fin 6 plass under NC jr. på Lillehammer. 
• Mangler arrangør KM sprint.  Kan være et samarbeid mellom klubbene i indre 

i Spydeberg. 
• Toyota cup i Spydeberg 15.01.23. 
• Trøsken IL og Trøgstad Skiklubb stiller stafettlag under NM senior. 
• LK planlegger med avslutning og samling før sommeren. 
• Terminfestede renn vil bli forsøkt flyttet slik at vi ikke får avlysninger. 

Anlegg 
• Kåre Steffensen har deltatt på dialog møte i Viken IK.  Møte var 06.12.22. 

Møte kom i stand i anledning Kultur- og likestillingsdepartementets (KUD) 
Norges-turné om den nasjonale anleggsplanen og spillemiddelordningen.  
Kåre orienterte på møte om regionanlegget i Spydeberg. 

  



 

 

02 Skisprell arrangement 
• Skisprell arrangement SIL og Trøsken IL 23. 01.23. 

o Det ar vært et møte med SIL, Trøsken og skiklubbutvikler. 
o Sarpsborg kommune har satt opp buss til arrangementet. 
o Det blir tidtaking i den ene bakken med skicross. 
o Håvard sjekker med Bilbutikk1 om de ønsker å være til stede på 

arrangementet? 
• Båstad IL og Moss Skiklubb ønsker mindre skisprell arrangement. 
• Det planlegges et arrangement på Tomter i februar. 
• Målet må være å få til flere lokale skisprell arrangement. 

  

03 Budsjett 2023 
Budsjettene til hovedkassa, alpint og hopp/kombinert ble gjennomgått.  
Budsjettet til langrenn var ikke klart og vil bli lagt fram på neste styremøte. 
Vedtak: Budsjettene til hovedkassa, alpint og hopp/kombinert ble godkjent. 

  

04 Øvrig aktivitet 2023 
ØSK har vedtatt en handlingsplan for 2022-24 som sier noe om hvilke aktiviteter 
som skal prioriteres. Handlingsplanen ligger på kretsens hjemmeside 
https://www.skiforbundet.no/contentassets/e8624215bc294bd0aba513a1864e9
934/handlingsplan-osk-2022-24.pdf 
• I tillegg kom det innspill om fellessamling på tvers av alle grener f.eks. på 

Kalnes. 

  

05 Møteplan våren 2023 
Vedtak:  Møteplan våren 2023 

• Mandag 06.03.23 styremøte Slitu 
• Onsdag 03.05.23 styremøte Slitu 
• Onsdag 24.05.23 kretsting 

  

06 Eventuelt 
a) Skiforbundets kretskontakt  

• Skistyremedlem Kristin Gjertsen, er ØSKs kontakt i skistyret. Tore 
kontakter henne for å orientere henne om hvor hun finner styrereferater 
og når kretstinget skal avholdes. 

b) Anlegg  
• Kåre Steffensen kommer på neste styremøte for å orientere om arbeidet 

med anlegg i kretsen. 

 

  

 
 
Neste møte: Styremøte 06.03.23 
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