
 

Referat fra Styremøte 2, 2019-2021 

Sted:   Vestnes Fjordhotel, 02.12.2019. kl. 1800 - 2100 

Tilstede: Astrid E. Stavseng, Anniken Hjellbakk Hole, Geir Eide, Bjørn Nord (AK), Carl 
Gunnar Orset (HKK), Ingrid Kjølseth (TK), Petter Myrset (LK), Knut Inge Orset 
(Randoneeutvalg), Alf Hildrum (NSF-Organisasjonsutvalget), Stig Aambø 

 
 
Astrid ønsket velkommen til styremøtet, og ønsket spesielt Alf Hildrum velkommen, og 
takket for at han ville besøke oss denne kvelden. «Møtet» ble innledet med en Julemiddag. 
 
 
 
Sak 1:  Høringsnotat fra Organisasjonsutvalget 

Alf Hildrum orienterte om innholdet i Høringsnotatet– og utfallet av 
Organisasjonsutvalgets arbeid, som er sendt skikretsene til høring. Skikretsene 
skal sende uttalelse på Høringsnotatet innen frist 06 januar.  
Det var en svært nyttig og interessant gjennomgang av notatet. 
 
 

Sak 6:  Kort informasjon fra grenene – oppfølging av SUM/ HP-2021 
• Rekruttering/ Nye arrangementsformer/ Utdanning-kompetanse 
 
Alpint har et godt samlingsprogram og tilbud til U14 og U16 årsklassene, med 
innleide dyktige trenere. Også U12/ 10 års-klassene har et godt samlingstilbud 
gjennom Klubbsamarbeid, og ved siste samling på Bjorli var det 25 utøvere i 
U12/10-gruppen, og 25 utøvere i U16/U14-gruppene. 
Alpint arrangerte nylig 4 x FIS renn på Bjorli – som et dugnads-arrangement av 
alle alpinklubbene i kretsen. 
 
Telemark har nylig hatt «Kick-Off» for sesongen. Alle våre eldste løpere 
(juniorer/ seniorer) er på sentrale lag, og har samlings – og sportslig tilbud 
der. Telemark – skal ha NC-renn på Bjorli i mars, og Alperittet på Strandafjellet 
er igjen inne på NC-kartet. Under Alperittet-dagene blir også landslagssamling. 



Telemarkkomiteen vil arrangere rekrutterings-dager flere steder i kretsen i 
løpet av vinteren, og vil da ha med Utstyrstilhengeren sin med skiustyr til 
utlån. 
 
Randonee har denne vinteren 3 x større renn i kretsen. NC-Romsdalrando, 
NC-Kårvatn og Silsetrenna. Det vil bli satt opp barneklasser ved alle tre 
arrangementene. Romsdal Randoneeklubb har under Romsdalrando utstyr til 
utlån til barn som vil prøve sporten. Randoneeutvalget vurderer en 
deltagerpremie til utøvere som deltar på to av de tre skirennene.  
Det arrangeres kveldsrenn ved Tusten Skiheiser hver mandag, hvor målet er å 
få flest mulig til å delta. 
 
Hopp/ Kombinert har Terminlisten for vinteren snart klar. Det blir hopp og 
kombinertrenn i Stordal, Molde/ Fræna og Hjelset.  
Kretsens junior og seniorløpere er inne på team eller skigymnas-lag og har 
gode tilbud der. I de yngre klassene er det veldig få utøvere i kretsen. Hopp/ 
Kombinertkomiteen har som mål å veilede og støtte klubbene i kretsene i 
arbeidet med å få mere hoppaktivitet i bygdene. HKK vil se på en 
ansvarsfordeling innad i komiteen – ut mot hoppklubbene. Ulike kurstilbud vil 
bli tilbudt – og skileik/ generell skiferdighet/ små hoppbakker vil være i fokus. 
 
Langrenn har et godt tilbud gjennom Kretslaget til våre juniorer. Rundt 
Storfjorden fungerer Storfjordlangrenn meget godt som felles tilbud til 
klubbene i nærområdet. Storfjordlangrenn har rekord-stor oppslutning denne 
høsten! 
LK har satt i gang flere tiltak – etter ønske fra klubbene og Høst/ Vårmøter, 
men tiltakene har veldig liten oppslutning. Høstmøtet diskuterte dette nå, og 
vil prøve å få større oppslutning fra klubbene om færre tiltak. 
I terminlisten er antall kretsrenn redusert. Det er nå kun ett renn pr. helg for 
at klubbene kan ha mere tid til trening og/ eller lokale skirenn/ aktiviteter.  
LK sin modell innen Sprint ( på tvers av kjønn/ alder) er en suksess som nå 
flere kretser ser til og vil prøve ut. I kretsen forsøkes denne sesongen i tillegg 
et eget SBM cup-skirenn innen Langrennscross med Valldal IL er arrangør. 
Andre nye arrangementsformer er «Åpen klasse m/ tidtaking», og KM 
langdistanse som vil bli kombinert med turrennet Isfjorden Rundt – for å se 
om det kan gi økt deltagelse. 

 
 
 
 
 



 
Sak 4:  Regnskapsrapport 

Pga. liten tid, ble det kun en meget kort gjennomgang av regnskapet til 
grenene og styret/ administrasjon denne gang. Styret ble oppfordret til logge 
seg inn og se rapporten for sin gren. 

 
 

Saken vedr. Høringsnotatet fra Org.utvalget tok en del mer tid en beregnet, og tidsrammen 
for Styremøtet «sprakk» dermed. Sak 2: Klubbundersøkelsen, Sak 3: Fluorforbudet, og Sak 5: 
Skitinget 2020 ble utsatt til neste Styremøte.  
 
   
  
Molde 05.12.2019. 
Referent: Stig  


