
 

 

Referat MRSK Styremøte 1, 24.08.2021, kl. 1900-2130   

Tilstede:  

Anne Cathrine Enstad, Anniken Hjellbakk Hole, Ivar Øyen, Carl Gunnar Orset, Helge Gautvik, Knut 
Inge Orset, Stig Aambø, Svein Leon Aure – via Teams 
 
Forfall: Ingrid Kjølseth 
 

 

Sak 1: Status i gren 

Alpint: Krets-aktiviteten har vært i gang en stund, med flere samlinger for U14 og U16 utøvere før 
sommeren. Fortsetter med ny samling neste helg. AK planlegger møte denne uken for bl.a. å fullføre 
Terminlisten. Rekrutteringsarbeid blir et viktig tema for alpint denne høsten/ vinteren. 

 

Hopp og Kombinert: Sommeren er en rolig periode for de yngre utøverne. Klubbene/ NSF 
gjennomførte to «Hoppskoler» i henh.vis Vikabakken og Mølleråsen i sommer. Veldig positiv aktivitet 
i Vikabakken gjennom sommerhalvåret. Juniorene i kretsen er ivaretatt – og har tilbud gjennom sine 
Team. HKK vil invitere alle rekrutter/ klubber til samling i Knyken 24-26 sept. HKK planlegger møte 
med det første. Økonomi, rekruttering og terminliste blir da på agendaen. HKK vil se om de har 
midler til bl.a. å kjøpe inn hoppdresser til utlån til de yngste. Gir god motivasjon til nye rekrutter. 

 

Langrenn: Flere klubber melder om oppstart nå. Bl.a. Molde og Omegn IF startet opp nå – med 50 
unge utøvere! Kretslaget er godt i gang – og skal snart ha sin tredje samling. M&R skikrets v/ LK har 
inngått et samarbeid med Nord-Trøndelag skikrets og Sør Trøndelag skikrets om et seniortilbud. Det 
er tre «graderinger» i strukturen: Team Elon Midt Norge (Regionlaget som vi har vært medeier i en 
tid), Team Elite Midt Norge – er nystartet, med betalte trenere – og et samlingstilbud til utvalgte 
løpere. Karsten Andrè Vestad, MOI, er vår utøver i teamet. Videre er det et nytt åpent tilbud, Team 
Midt Norge», som nok passer best for seniorer som bor i Trondheimsområdet. Støtteapparat/ smøre-
tjenester under nasjonale renn vil bli mulig for løpere på alle tre tilbudene. MRSK v/ LK er inne med 
midler til finansiering av tilbudene. 

LK har klar sin rulleskicup med tre renn i høst. Første renn er Trollstigen Opp 05.09. Helgen 25-26.09. 
er det Rulleski-sprint ved Skaret Skisenter. Her deltar også Team Elon Midt Norge og Team Elite MN – 
som er i Molde denne uken på samling.  

Stordalssamlingen i høstferien et viktig rekrutteringstiltak for langrenn. 



Randonee:  Gledelig melding i sommer om at randonee blir OL-gren i 2026! MRSK har flere yngre 
utøvere, og kanskje en utøver som kan bli aktuell! 

Ikke noe organisert trening nå. Normalt starter Romsdal Randoneeklubb med treninger i september, 
og det er her krets-aktiviteten foregår. Det er mest senior-utøvere, men det tilrettelegges også for 
yngre.  

Randoneeutvalget planlegger en Ungdomssamling/ rekrutteringssamling i høst. Til vinteren håpes det 
på færre NC-renn i M&R, slik at flere renn blir mindre «Elitepreget», og hvor det kan bli lettere å tilby  
konkurranse-øvelser som kan passe til flere utøvere/ nivåer. 

  

Sak 2: Oversikt ansvars og arbeidsoppgaver i MRSK 

En oversikt over arbeids- og ansvarsområder som ligger til Kretsstyret, Komiteene, Klubbene, 
Kretskontoret ++ ble lagt frem. Dette gan være vet grunnlag til komiteene for bedre å kunne fordele 
og delegere områder til komitemedlemmene. Gir også en oversikt over hva Komiteene/ Kretsstyret 
skal jobbe med. Skjemaet legges ved referatet. 

 

Sak 3: Økonomi, tilskudd gren, regnskap 

Stig viste hvor Kretsens – og Grenenes regnskap finnes. Alle i Styret kan få tilgang til det skybaserte 
regnskapsprogrammet. Her finnes oppdaterte rapporter – helt ned på bilagsnivå. 

Fordelingsnøkkelen til Styret for fordeling av Kretstilskudd og SBM-midler ble gjennomgått. 
Styremedlemmer som ønsker mer detaljert gjennomgang/ oversikt over Kretsens – eller Komiteens 
økonomi og regnskap tar kontakt med Stig. 

 

Sak 4:  MRSK Handlingsplan 

Handlingsplanen ble vedtatt på Skikretstinget i vår, og er basert på NSF`s Strategiplan for 2021-2024. 
Vi har formulert mål og tiltak som gjelder våre grener – og klubber i MRSK. Planen finnes på kretsens 
hjemmeside. To-tre mål og tiltak innen satsingsområdene Aktivitet, Anlegg og Arrangement – vil bli 
viktige for oss i tingperioden. 

 

Sak 5: Skiklubbutvikler-stilling 

Anne Cathrine og Stig orienterte om status i dette arbeidet fra NSF, og bakgrunnen for prosjektet. 
NSF Skistyret og Kretslederne starter snart det videre arbeidet med dette. Det er mye uavklart enda 
vedr. antall stillinger, plassering, stillingsprosent, finansiering mm. MRSK har spilt inn spørsmål vedr. 
kartlegging av behovet/ hva og hvor stor er bestillingen fra klubbene? Hvis vi skal skyte inn 
lønnsmidler i en stilling må vi sikre at klubbene våre får benyttet seg av ressurspersonen kontinuerlig. 

 

 

 



Sak 6: Oppdatert Koronaveileder 

Oppdatert Koronaveileder ligger på Skikretsens hjemmeside, og det er ikke noen endringer siden 
midten av juni. Det «nye» er at klubber/ utøvere fra områder med stor smitte (Røde kommuner) bør 
unngå å reise/ delta på samlinger/ konkurranser utenfor egen kommune. 

  

Sak 7: NSF Skitinget 2022  

MRSK er vertskap for NSF`s Ting – og grenenes Vårmøter til våren. Scandic Seilet Hotel i Molde er 
destinasjonen for møtene/ Tinget. NSF sentralt gjør det meste av arbeidet vedr. dagene. Ansvaret 
vårt er å invitere til en middag/ sosial samling for alle deltagerne fredagskvelden (ca. 200 personer). 
Videre er det vanlig å invitere Skistyret + gjester (Ordfører, Fylkeskultursjef, ++) til en middag enten 
ons – eller torsdagen. Om hele Skikretsstyret deltar her er usikkert.  

Stig har gjort noen henvendelser/ reservasjoner, og har booket restaurant og mat til begge 
tilstelningene. I tillegg er «underholder» booket til både «vår» fredags-kveld, og til Skitinget. 

 

Referent 

Stig, 25.08.21 

 

 


