
 

 

Referat MRSK Styremøte 3, 30.11.2021, kl. 1800-2030   

 

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

 

Sak 1: Status i grenene før sesongstart. 

Alpint: 

• Gjennomført mange – og gode samlinger på Juvass, starter nå opp med samlinger på Bjorli. 
• Terminlisten er klar, første rennhelg er helgen 08-09.01. 
• Antall rekrutter i klubbene går ned, AK ber klubbene samarbeide om tiltak: 

o Young Attacking Viking aktivitet på Bjorli, Stranda, Molde 
o Lavterskel-tilbud (gratis) til alle (turister/ hytte-barn ++) i helgene. 
o Tilbudet annonseres bredt – også via skisentrene sine sosiale medier 

Ønske fra Telemark at alpint legger ut plan for treningen på Bjorli i helgene. 

Randonee: 

• Lav aktivitet om sommer og høst, Romsdal Randoneeklubb har ukentlig trening 
• Sesongstart til helgen; NC/ EM-uttak – og Ungdomssamling i Molde 
• Landslaget har denne uken samling i Isfjorden 
• Terminlisten er klar, med 6 renn i MRSK. Ønsker flere renn på Sunnmøre 
• Randonee diskuterer i hvilken alder de skal starte rekrutteringen. Prøver i dag ved 12 år, men 

lar 10 åringer delta i følge med voksen. 
• Randonee har utstyr til utlån 

 

Hopp -og Kombinert: 

• Terminlisten snart offentlig. 
• Lav aktivitet i klubbene for tiden. Kun 3-4 aktive utøvere i jr/ senior i Hopp og Kombinert 
• Positivt resultat for Andreas Skoglund i NM med 4 plass. Uttatt til WC Lillehammer. 
• Spjelkavik IL har 10-15 barn med på trening i Vikabakken som driver mest med «sommer-

hopping». Utfordring å få med disse over til vinter-hopping på snø. HKK vil invitere de til 
samlinger utover i vinteren 

• Ny-utdannet Trener i Spjelkavik IL. To nye Forbundsdommere under utdanning. 
• Skarbakkene er snart klare for vinteren.  

 



Telemark: 

• Så vidt i gang med aktiviteten i krets. Barmarksamling i Måndalen nettopp 
• De eldste utøverne i MRSK følger NSF`s åpne opplegg med samlinger. MRSK har deltatt på to 

samlinger, og får oppfølging også med treningsprogram fra NSF 
• MRSK planlegger samling på Bjorli 27.12. Trener Kjetil Søvik. Rundt 15 aktive nå i MRSK 
• TK ønsker samarbeid med andre grener (hopp/ kombinert, alpin, randonee om lavterskel-

tilbud.  
• Renn-start i MRSK er etter nyttår. Planlegger lavterskel-renn. 

 

Langrenn: 

• Terminlisten er klar. Første renn er ved Skaret Skisenter 12.12.  
• MRSK utøvere har gjort det meget godt i NC-senior, og 7-8 utøvere fra Kretslaget vårt deltok 

under Gålåsprinten, og flere presterte godt! 
• Molde og Omegn IF skal arrangere Midt Norsk Mesterskap i februar 
• LK er spent på deltagelsen – etter korona-sesonger.  
• LK satser på en ekstra oppfølging av sonene – og soneaktiviteten. Sonene vil tilbys gratis 

utstyrspakker med Langrennscross/ skileik-utstyr. 
• MRSK har søkt – og mottatt midler fra Equinor til denne satsingen.  

 

Sak 2: Økonomi og regnskap pr. 30.11. 

Adm.sjef orienterte om regnskapet i grenene og Styret/ adm. Så langt i sesongen, og forventet 
resultat for 2021. Noe usikkert hva enkelte grener kommer til å bruke i desember, men grenene har 
god økonomi.  

Langrenn har minst Egenkapital, men vil sannsynligvis få et positivt resultat i 2021. 

Alpint vil får et negativt resultat i 2021. Årsak er satsingen på kretssamlinger hvor AK subsidierer 
mye. Men AK har solid EK. 

Styret/ Adm (Felleskontoen) har også god EK, og går mot et mindre overskudd også i 2021. 

 

Sak 3: Skiklubbutvikler-stilling 

Arbeidet med dette fortsetter. Kretsene er bedt om å melde inn til NSF signaler i forhold til 
alternativer for stillingsprosenter og geografisk fordeling av stillingene. 

Skiklubbutviklerne skal være ekstra ressurser for kretsene innen rekrutteringsarbeid ut mot 
klubbene. Stillingsinstrukser er klare, og flere skikretser har ansatt egne utviklere. 

For MRSK er forslaget pr. i dag at vi bidrar med ca. kr. 86 000 over 3 år inn i en evt. 50% stilling i 
MRSK. NSF + en «spleis» blant kretsene dekker resterende. Ikke alle de store kretsene er ening i 
fordelingsnøkkelen, og saken kan dermed trekke litt ut i tid. 

MRSK gir NSF tilbakemelding på at vi ønsker et Alt.3. – hvor vi ønsker å kunne styre stillingsprosenten 
selv. Ha mulighet til å engasjere evt. flere utviklere innenfor 50% stillings-rammen. 



Sak 4. NSF-Anlegg og Arrangørseminar 

Det ble referert fra seminaret. Alle sentrale grener har en felles «rød tråd» vedr. rekruttering. Det 
ønskes – og satses på mere variert aktivitet, alternative arrangementsformer, og anleggsutvikling/ 
tilpasninger som legger til rette for dette.  

Anleggsansvarlig Ivar Øyen ber Alpint, Langrenn, Hopp/ Kombinert utnevne anleggskontakt i 
grenkomiteen. Frist 15.12. «Anleggsutvalget» har en viktig rolle ved prioritering av Spillemidler i 
februar. 

 

Evt.saker: 

«Claes Brede Bråthen-saken». Anne Cathrine orienterte fra Kretsledermøter, og hva NSF-Skistyret har 
gjort i forhold til Evalueringsutvalget som er satt ned. Videre har Buskerud Skikrets bedt alle 
skikretsene svare på en del spørsmål vedr. saken. MRSK Styret velger å ikke svare til Buskerud.  

 

Bekledning til Styret. Stig ser på mulig felles bekledning (jakke og genser) til Styret.  

 

 

Dato for neste Styremøte er ikke satt 

 

Referent 

Stig, 02.12.2021. 

 


