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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 28.03.2022 kl. 1800 
Sted: Slitu 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Håvard Lysaker, Ingvill Myklebust, Tom Andre Brenna og Børge Gjendahl 

(kombinert).  
Teams:  Sturla Korsæth 
Forfall: John Egil Måleng 

Nr.: Saker til behandling  Ansvar Frist 

01 Kort tilbakemelding fra komiteene om status aktivitet 
Tore 
• Det jobbes både med forslag og kandidater til verv til årets Skiting i Molde. 
• Det er nedsatt et arbeidsgruppa som skal jobbe med de punktene som ble 

påpekt i evalueringsrapporten. 
• Norge har vært en pådriver for å utestenge Russiske utøvere i WC. 

Alpint 
• KM i SL og SSL har blitt arrangert i Kjerringåsen. 
• Landsfinalen har blitt arrangert på Norefjell med deltakere fra Østfold. 
• Hovedlandsrennet skal arrangeres på Ål. 

Hopp og Kombinert 
• Marius Aas Hast hoppet 218,5 m som prøvehopper i Vikersund. 
• Marius Aas Hast vant NC elite på Voss. 
• Adrian Aadalen deltok i hopp under EYOF Lahti. 
• Mariell Østli Gjendahl deltok i kombinert under EYOF i Lathi.  Første jente som 

har deltatt i kombinert i EYOF. 
• Josefine Løken var uttatt til VM jr, men fikk ikke deltatt. 
• 6 hoppere fra Østfold i alderen 5-11 år deltok på barnas miniVM. 

Langrenn 
• Det er fortsatt skiføre i Trøsken og i Spydeberg. 
• Trøsken arrangerte Skicross 06.03.22. 
• Trøsken klassikeren ble arrangert 15.03.22. 
• NM jr og NM U23 har blitt arrangert i Meråker og Steinkjer. 
• NM del 1 arrangeres i Harstad. 
• NM del 2 og NC finale jr. arrangeres på Lygna. 

  



 

 

02 NSF ting 2022, påmelding, saker etc 
Skitinget arrangeres i Molde i tiden 09-10.06.22.  I forkant av tinget vil det være 
grenfagmøter.  ØSK har tre delegater til tinget. 
Det er sendt inn ganske mange saker til tinget fra skikretsene. 
Erik Røste har meddelt valgkomiteen at han ikke tar gjenvalg som president.   Det 
er fremmet flere kandidater til å overta presidentvervet.  Tore har kontaktet 
Katharina Rise (hun ledet evalueringsutvalget) og spurt om hun kan være aktuell 
til presidentvervet.  Hun er positiv til å være kandidat.   
 
Vi gjør en samlet bestilling av flybilletter.   Påmelding til selve møtene gjøres av 
den enkelte.  
 
Vedtak: Ingvill, Tore og Tom Andre blir ØSKs delegater på Skitinget i Molde.  Et 
enstemmig styret ønsker å fremme Katharina Rise som kandidat til 
presidentvervet. Tore sender inn forslaget på vegne av ØSK. 

  

03 Vårmøte 09.05.22, gjennomføring 
Vårmøte blir mandag 09.05.22 kl. 1830 på Harehjellhytta Trøsken.  
Visepresident i NSF Eva Tine Riis Johansen inviteres til vårmøte.   Vi ønsker at hun 
orienterer om hvordan skistyret har jobbet med de utfordringene som 
skiforbundet har. 
Vi ønsker at Rune Åslund fra Nes Ski kommer og sier litt om hvordan man har 
jobbet med å få til et samarbeid mellom små skigrupper i Nes kommune.  Thor 
sjekker med Rune. 

  

04 Arbeidsmøte med komiteer onsdag 27.04.22, handlingsplan 
Styret og komiteene innkalles til et arbeidsmøte onsdag 27.04.22 der det skal 
jobbes med handlingsplanen til ØSK.   Møte gjennomføres på Forsamlingshuset 
på Slitu. Blir vi mange flyttes møte til ungdomsskolen i Askim.   

  

05 Eventuelt 
a) Premieutdeling Bilbutikk1/Swenor Cup blir tirsdag 26.04 i Spydeberg.  Her vil 

det bli delt at statuetter og stipend til de som var blant den beste 1/3 i HL, 
NM jr og NM senior. For seniorene deles det ut stipend på kr. 1500.-. 
 
Magnorpokalen og NSFs Jubileumspokal skal også deles ut. Klubbene blir bedt 
om å sende inn kandidater til NSFs Jubileumspokal. 

 
Vedtak:  Forslag på kandidater til Magnorpokalene og NSFs Jubileumspokal, 
som skal deles ut, må sendes til kretskontoret innen 13.04.22.  I tillegg må det 
sendes inn oversikt over de som skal ha statuetter og stipend innen 13.04.22 

  

 
 
Neste møte: styremøte 27.04.22 på Slitu 
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