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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 28.11.2022 kl. 1800 
Sted: Scandic Brennemoen 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Ingvill Myklebust, Håvard Lysaker, Sturla Korsæth, Tom Andre Brenna, John 

Egil Måleng og Børge Gjendahl (kombinert) 

Nr.: Saker til behandling  Ansvar Frist 

01 Tilbakemeldinger fra komiteer, terminlister, skisprellaktivitet etc. 
Alpint 
• Trener på snø hver tirsdag frem til medio desember. Dette er liten gruppe på 

5-6 løpere U14-U16 som har LF og HL som mål. 
• I helgen 26-27.11 hadde SIL kraftsamling på Kvitfjell med ARA, støtte fra krets 

og egenandel. 
• SIL har hatt 4 klubbsamlinger på snø fra sept. til nov, ca.  10-12 deltager 

totalt. 
• SIL har klubbsamling på Skeikampen 09-12.12 som også åpen for VS alpin. 

Opp mot 20 løper med stort og smått. 
• Planleggingsmøte med skiklubbutvikler 06.12. vedr.  Skisprell arrangementet 

23.12. Dette er et samarbeid med Trøsken IL og hele Sarpsborg IL. 
• Mål om å få i gang Freeski gruppe i vinter. 
• Værprognoser er positive, og man bør kunne starte snøproduksjon i begge 

anleggene i uke 49. 
• Møte med sykkelmiljø i Østfold om utvikling av Down hill og stisykling onsdag 

30.11. 
o Det er stor aktivitet spesialt i Mysen, Gressvik, Sarpsborg/ Skjeberg og 

vi ønsker å jobbe sammen om utvikling av sykkel tilbudet i 
Kjerringåsen. 

o En av Norges beste utøver kommer fra Mysen. Han dra nå med seg et 
stort sykkelmiljø i Mysen. Dette er et av de største på denne type 
sykling i Norge.  De er ofte i Kjerringåsen når de store anleggene har 
stengt ned. 

Hopp/kombinert 
• Høstmøte hopp/kombinert.  Inviterte klubber som har hoppbakker i sine 

anlegg.  Stor interesse for å få til aktivitet.  Målet er å knytte miljøene tettere 
sammen. 

• Inne trening hver onsdag i Askim.  Hoppbakkene er stengt nå.  15-16 på 
treningene.  Treningene er samordnet slik at de er spredt ut over hele uka. 

Langrenn 
• KM sprint mangler arrangør. Bør ha reserveanlegg på alle KM. 
• Toyota cup arrangeres i Spydeberg 15.01.23. 
• Orgeltramp er innkjøpt (5 i Trøsken, 5 i Tistedalen og 5 i Trøkstad). 
• Amund Korsæth er tatt ut til WC Lillehammer etter en flott 3. plass på søndag 

under NC Gålå. 

  



 

 

02 Evaluering høstmøte 
Det er gjort en evaluering av høstmøte.  Totalt 15 svar (50%).  Gjennomgående 
positive tilbakemeldinger. 

  

03 Budsjett 2023 
Utsettes til neste styremøte.  Hopp/kombinert og langrenn må levere sine 
budsjett innen 20.12.2022. 

Tom 
Andre/ 
Sturla 
 

20.12 

04 Valg skikretstinget 2023 
Valgkomiteen vil kontakte medlemmer både i styret og komiteene. 
John Egil kommer ikke til å stille gjenvalg. 

  

05 Møteplan våren 2023 
Styremøte mandag 09.01.22 Slitu.  Videre møteplan vedtas på møte i januar. 

  

06 Eventuelt 
a) Skisprell  

o Mandag 23.01 blir det Skisprell-arrangement i Kjerringåsen.    
Det blir et planleggingsmøte 06.12 der skiklubbutvikler Ingunn vil 
delta.  Sturla kontakter Arild Bergsland for å få med representanter 
fra Trøsken IL på møte. 

o Det vil gå ut en invitasjon til alle klubbene i kretsen der de oppfordres 
til å arrangere Skisprell-arrangement. 
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Neste møte: Styremøte 09.01.23 Slitu 
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