
 

Referat fra Styremøte 4, 2015-2017. 

Sted:   Idrettssenteret, Molde, 18.04.2016. kl. 18.00 – 21.00 

Tilstede: Astrid E. Stavseng, , Nils Henrik Johnson, Roar Lervik, Torstein Tafjord, Frode 

Børstad, Nils Magne Dahle, Stig Aambø 

Forfall:  Anniken Hjellbakk Hole 

 

Sak 1:  Grenvis rapport, og plan for vår – sommer 2016 

 

Langrenn har hatt en snømessig god sesong. Gjennomført alle terminfestede 

renn, økt antall SBM cuprenn til 11. SBM-status viktig for å få rennarrangører. 

Ca. 100 deltagere med på kretsrenn. Litt synkende tendens, spesielt i de yngre 

årsklassene.  

Kretslaget tar mye ressurser. 22 utøvere er med, og 10-12 av disse deltar på 

NC og NM jr. Godt samarbeid med Stranda vgs og Romsdal vgs.  

Storfjordlangrenn er et stabilt og godt tilbud til ca. 20 løpere. Nå er det også 

interesse for å starte opp igjen Team Nordmøre og Romsdal. 

God deltagelse i karusellrenn og sonerenn, men utfordringen er å få 

deltagerne videre til kretsrenn. 

Team Veidekke Trøndelag vedtar sannsynligvis en navneendring, etter ønske 

fra oss, til Team Veidekke MidtNorge. MRSK og TVT planlegger felles 

treningssamling(er) i løpet av for-sesongen, i begge fylkene.  

 

Telemark har hatt en «tradisjonell» sesong, med hyppige treningssamlinger (i 

hovedsak på Bjorli). Det er arrangert 2 x NC-Fjelltelemarkrenn i kretsen 

(Alperittet, og NM- Skarvenrittet) I tillegg har det vært to andre 

Fjelltelemarkrenn.  

Ca. 15 utøvere fra MRSK som deltar nasjonalt. 5 utøvere fra MRSK til VM jr! Vi 

har to utøvere på Landslag, og en løper på Juniorlandslag. 

Telemark har investert i en utstyrs-tilhenger med barneski/ sko til utlån.  

Plan for sommeren legges snart, og en «telemarks-uke» i juni er allerede satt. 

 

Alpint avsluttet sesongen sist helg på Strandafjellet, med SBM cup finale/ 

Parallell-slalåm. Har hatt en lang og god sesong, men med komprimert 



«rennsesong» siden mesterskapene kom før påsken. AK reduserte noe på 

antall renn i vinter etter ønske fra klubbene. (Ønske om treningshelger) 

Fra 70-80 til 100 deltagere stort sett på alpinrennene.  

Fortsatt godt samarbeide mellom klubbene, og det er ikke noe ønske fra 

klubbene om krets-lag. 

 

Hopp/ Kombinert har hatt en kort sesong. Pga. lite snø fikk de ikke klargjort 

bakkene tidlig. Har gjennomført 3 renn-helger i kretsen, og deltar mye på renn 

utenom egen krets. Det dominerende miljøet i kretsen er i Skarbakken. 

Hopp/ Kombinert har mistet noen utøvere pga. lite snø de siste sesongene.  

Ønsker nå å bruke Skileikanlegget på Skaret i større grad, for å tilby mere 

skileik til de yngste.  

Hadde deltagere med på «Solan Gundersen Vinterleker» og HL (Nasjonale 

finale), med gode resultater. Også løpere med i VM jr, Nordisk 

Juniorlandskamp, og prøvehoppere under WC-Vikersund!  

Arrangerte NM Kombinert på Skaret, og fikk meget gode tilbakemeldinger!  

8 deltagere fra MRSK med i Norgescup (14-20 år). 10-12 utøvere som jevnlig 

reiser rundt og deltar på renn i Norge. 20-25 deltagere på lokale renn (max. 40 

deltagere) 

Har et godt håp om økt aktivitet og rekruttering i Vikabakkene i Spjelkavika. 

 

Sak 2:  Vårmøtet til MRSK – og Grenene 

21 mai ble vedtatt på forrige møte, og Knut Erik Dybvik har sagt ja til å komme 

til oss. Stig har sendt ut et forslag til program/ tidsplan for dagen. Klubbhuset 

til Spjelkavik IL er booket, og Stig følger opp videre i forhold til møterom og 

servering. Hvis NSF v/ Jan Chr. Bjørn ikke kan komme, undersøker Stig med 

Åke Fiskerstrand om han kan ha et innlegg i felles-økten. 

Grenene planlegger sine møter, og evt. treningsøkter til sine utøvere. Melder 

inn til Skikretskontoret innen en uke hvilke ressurspersoner de inviterer, og 

om de vil ha utøverne til møtet. Stig lager invitasjon til klubbene med 

påmeldingsfrist – og sender ut i skikretsen. I tillegg til å invitere kommuner og 

M&R Fylke, kontaktes Ålesund Næringsforening.  

 

Sak 3:  Rapport fra MRIK-Tinget 

Astrid og Anniken var våre representanter. «Ungdommer i sentrum» var 

hovedbudskapet til Tinget. MRIK har flere «Ungdoms-nettverk» i fylket, som 

jobber med aktivitet til ungdom. MRIK vil satse på målgruppen som ikke 

nødvendigvis vil konkurrere.  

Hovedtemaet i foredrag fra flere dyktige foredragsholdere var å unngå tidlig 

spesialisering.  



Tinget ble enige om et «Opprop» til Stortinget vedr. «Rett til en times fysisk 

aktivitet i skolen hver skoledag». 

 

Sak 4:  NSF-Tinget 

Norges Skiforbund har sine Grenmøter og Ski-ting i Trondheim 26-29 mai. 

Grenene anmodes sterkt om å delta på Gren-møtene. ( Les: MÅ stille.) Det 

vedtas et nytt Skipolitisk Dokument som berører oss som skikrets og 

grenkomiteene våre. Grenene bør få denne informasjonen, og iverksette tiltak 

hos oss. 

MRSK har 5 plasser til Tinget. Astrid, Anniken og Frode har signalisert at de 

stiller. I tillegg ønsker Charles Tøsse å være delegat for oss. Charles er 

varamedlem i NSF-Skistyret.  

Nils Henrik og Nils Magne deltar på Grenmøter i Kombinert og Telemark. Per 

Skoglund er forespurt om å stille på Hopp-møtet. Alpint og Langrenn 

undersøker hvem som skal representere deres gren.  

 

Sak 5:  Regnskapsrapport 

Stig presenterte en oversikt over MRSK`s og Grenenes saldoer og egenkapital 

pr. april. Midlene fra SBM er fordelt, mens Rammetilskuddet fra Styret ikke er 

overført enda. Det ble informert om fordelingen av SBM midlene, og foreløpig 

settes de ekstra «seniorsatsings-midlene» på Styret`s konto. 

«Spenningskurset» på Bjorli har søkt om støtte fra MRSK på kr. 10.000. 

Vedtak: MRSK støtter Spenningskurset med kr. 5.000 

 

Sak 6:  Prioriteringsliste Spillemidler 2016   

Prioriteringslisten fra Anleggsutvalget ble presenter og orientert. Styret hadde 

ingen innvendinger til innstillingen. Innstillingen sendes MRIK Idrettskrets, 

som prioriterer videre til M&R Fylke. 

Sak 7:  Prosjekter i 2016 jfr. vår Handlingsplan 

Handlingsplanen ble raskt gjennomgått. Grenene må se på hvilke områder 

som er oppnådd, og hva vil prioritere/ sette i gang tiltak på.  

 

Sak 8:  Eventuellt. 

Stig orienterte om et «Skriv» som MRSK sammen med NSF har signert på i 

forhold til prosjektet til Simek AS i Stordal. De bygger og selger K8 hoppbakker 

til skoler/ klubber mm. i hele Norge.  

   

Molde 20.04.16 

Referent: Stig 



  


