
 

Referat fra Styremøte/ Styreseminar 2, 2017-2019 

Sted:   Vestnes Fjordhotell, 02.10.2017. kl. 1800 - 2000 

Tilstede: Astrid E. Stavseng, Anniken Hjellbakk Hole, Geir Eide, Ingrid H. Kjølseth (TK), 

Heidar Jonsson (AK), Per Skoglund (HK), Petter Myrset (LK), Stig Aambø 

Forfall: AK og TK møter med komitemedlem. 

 

 

Møtet startet med en kort presentasjonsrunde.  

 

Sak 1:  Formalisering av Anleggsutvalget. 

Stig orienterte om historikken vedr. Anleggsutvalg i MRSK, og gangen i 

arbeidet med å utnevne ny Anleggskomitè for MRSK med tre medlemmer. Ivar 

Øyen (Eidsvåg IL og LK-medlem) fortsetter som eneste sittende medlem. Nye 

medlemmer er Geir Eide (Spjelkavik IL og Styremedlem) og Per-Tore 

Storbråten (Rauma Alpin og AK-medlem). 

 

Vedtak: Anleggsutvalget godkjennes av Styret.  

 

Sak 2:  Status og oppfølging av SUM-møtet på Vestnes. 

Hvilke prioriteringer/ mål og tiltak har grenene vedr. SUM for sesongen. 

 

Langrenn:  

• Prøvde ut «åpen klasse» uten tidtaking – og felles klasse for alle aldre 

og begge kjønn under Trollstigen Opp. Dette ble annonsert noe sent, 

men det kom likevel noen få deltagere. LK vil se på lignende løsninger 

for sesongen. 

• LK vil ha fokus på «alternative konkurranseformer» under sitt 

Høstmøte, og får bl.a. besøk av Marianne Myklebust fra NSF.  

• LK vil undersøke «live-timing» / kurs – for klubbene. Kan gi en ekstra 

motivasjon til å delta på skirenn? 

• Alternativ gjennomføring av Sprintrenn i SBM Cup. La poeng-fokuset 

bli avgjort i prologen, og deretter kunne ha større aktivitet/ andre 

inndelinger/ flere deltagere i finalene. 



 

Telemark: 

• Planlegger «happeninger» for prøving av telemarkutstyr/ telemark-

kjøring flere steder i kretsen. TK har en tilhenger med 40 par ski/ sko 

som skal brukes til dette. 

• TK undersøker muligheten for barneaktivitet/ skileik i forbindelse med 

Telemarkrenn/ Fjelltelemarkrenn/ Randoneerenn. F.eks. barne/ 

familieaktivitet med idealtid. 

Alpint: 

• Skal arrangere «Young Attacking Viking» i Sykkylven i vinter. Dette er 

en treningshelg for de yngste med fokus på variert trening/ variert 

terreng i en spennende ramme.  

(Telemark ønsker å delta under «YAV» helgen, og tenker at utstyrs-

tilhengeren deres også kan brukes her.) 

 

Hopp/ Kombinert: 

• Hopp har allerede innarbeidet en konkurranseform hvor utøverne kan 

velge bakkestørrelse etter alder og nivå. Dette fungerer veldig godt. 

• Telenorkaruseller planlegges i Vikabakkene, og ny barnebakke (K 5-7) 

er snart ferdig i Mølleråsen.  

• HKK har møte 03.10. og vil se nærmere på SUM-tiltak her. 

 

 

Sak 3:  SUM-møter i kretsen. 

SUM/ Klubbmøter er planlagt og annonsert i Ørsta 26.10. og i Eidsvåg 31.10. 

Alle klubber i nærheten av møtested er invitert med alle skigrupper/ grener. 

Anniken deltar på Ørsta-møtet, og Astrid på Eidsvåg-møtet. 

Vi ser på mulighet for ytterligere et møte i høst, i Rauma-området. 

 

 

Sak 4:  Høstmøter i kretsen. 

NSF har bedt om å få oversikt over Høstmøte-datoene til kretsene. Hos oss er 

Langrenn sitt Høstmøte berammet til Vestnes, onsdag 08.11. Her blir det som 

de siste årene kombinert Utstyrsmesse ved Sport 1, faglig innhold (besøk fra 

NSF), Høstmøte-saker, og muligens et treningstilbud til utøvere. 

 

Alpint planlegger sitt Høstmøte på Bjorli en av de første helgene i november. 

(når Bjorli skisenter har åpnet) 

 

Telemark og Hopp/ Kombinert planlegger ikke eget Høstmøte. 

 



 

Sak 5:  NSF-Høstmøtet/ Anleggs – og Arrangørseminaret. 

Høstmøtet/ seminaret er helgen 13-15 oktober. Fra MRSK reiser Astrid, Geir, 

Petter og Stig. Muligens er repr. fra HKK og AK i tillegg. 

 

Sak 6:  Info fra Kretskontoret. 

Batnfjord IL i positiv utvikling. Stig har besøkt de, og holdt «oppstartkurs» i 

forhold til trening. Klubben ønsker å tilby barneaktivitet innen alpint, freeski 

og langrenn. 

 

«Stikk Ut Ski» prosjektet videreføres og utvides med noen nye 

skidestinasjoner, og flere lav-terskel/ barnevennlige poster. Oppfølgingsmøte 

04.10. Tilbudet blir også kommende vinter kun i Romsdal/ Nordmøre-

regionen. Sunnmøre Friluftsråd er ikke klar til å komme i gang enda. 

 

 

Molde 04.10.17 

Referent: Stig 

  


