
 

Referat fra Styremøte 7, 2017-2019 

Sted:   Idrettssenteret-Molde, 25.02.2019. kl. 1800 - 2100 

Tilstede: Astrid E. Stavseng, Anniken Hjellbakk Hole, Geir Eide, Kristian Mork, Per 
Skoglund, Ingrid Kjølseth (TK), Petter Myrset, Stig Aambø 

Forfall:  Kari Hindhammer - Randonee 

 
Sak 1:  Kort Gren-rapport fra sesongen 

Alpint:  Gjennomført kretssamlinger etter planen, med kretstrenere Anders 
Husby og Kai Grønningsæter. Gjennomført alle renn på terminlisten, med ca. 
90 deltagere. Høyt nivå på utøverne i kretsen! Sender gode tropper til 
Telenorlekene i Sauda og til HL-Oppdal. 2 x rennhelger igjen lokalt. Det er litt 
for få deltagere i enkelte årsklasser. 
 
Langrenn:  Gjennomført tradisjonelt opplegg med Kretslaget – og 
Storfjordlangrenn. Ca. 17-19 utøvere som deltar på NC Jr.-renn, og 4-5 
seniorer på NC-senior. Meget sterke resultater i NC-Jr. spesielt av Karsten 
Andre Vestad og Mikkel Gautvik (begge MOI), men også flere andre sterke 
resultater. Martine L. Øvrebust presterer svært godt (NM Gull U23), og MRSK/ 
LK har fått i stand et samarbeid med S&Fj. og Hordaland om støtteapparat til 
seniorene under NC-senior renn. Meget gode tilbakemeldinger på dette. 
Alle renn på terminlisten gjennomført, med noen flyttinger. Et par Turrenn 
avlyst pga snømangel. Mesterskaps-periode nå med NM jr. HL og 
Ungdomstafetten (veldig positivt med 6 klubber representert av 8 utøvere ti 
U-stafetten) 
LK og Valldal IL tilbydde gratis smøring av samtlige ski under SBM Cup i Valldal. 
Veldig vellykket – og mange fornøyde utøvere. Prisen pr. skipar ved felles 
smøring ble veldig lav – og ble i sin helhet sponset av leverandør. 
 
Hopp/ Kombinert: En for-sesong med avlyste samlinger – i Tolga pga lite snø, 
og i Spjelkavika pga. snø!, og i Stordal i januar pga. lite snø… 
Gjennomført hopp/ kombinert-renn i Skarbakken og på Hjelset. 4 x renn så 
langt med ca. 30 deltagere. En liten økning fra 2018. Torvikbukt IL arrangerte 



Midt Norsk Mesterskap i Skarbakken, det første MNM på mange år, og MRSK 
fikk to MN-mestere!  
Telenorkarusellrenn gjennomført i Vikabakkene og i Skarbakkene.  
Svært gode resultater av MRSK-utøverne under Solan Gundersen-lekene, 2 x 
Gull til Johan F. Orset under HL-Gålå, Johan tok også to seire under FIS Youth 
Cup i Granåsen. NMjr. Gull og Sølv til Andreas og Aleksander Skoglund, Sølv i 
VM-Jr i Lagkonkurransen til brødrene Skoglund, og VM jr. Bronse til Andreas! 
(VM Jr. medalje gir kvoteplass i WC i et år!) Sterke resultater også i 
Continental Cup (7-10 pl.) Også Petter Skodjereite – og Rishi Sæter her sterke 
resultater. 
 
Telemark:  «Kick Off» på sesongen med barmarksamling på for-sommeren 
med Stig som trener. Utøverne fikk treningsopplegg – og har trent godt inn 
mot sesongen. Deltatt på NSF-samling i Hintertoux med 10 utøvere, og hatt 
jevnlige samlinger på Bjorli med gode trenere (Kjetil Søvik og Lars Ove Berge). 
Utøvere fra Rauma/ Molde / Eidsvåg. 3 x utøvere på WC-lag, men Erik 
Kvernberg yte med langtidsskade. God sesong på flere utøvere! WC-3 pl. til 
Guro H. Kjølseth, og 3-4 plaser til Sivert Hole. (Etter Styremøtet er NM og HL 
gjennomført: Guro tok sitt 10-ende NM Gull! – og MRSK fikk seire i HL både på 
jente og gutte-siden!) 
Gjennomført 2 x SBM Cuprenn, og 1 x Telenorkarusellrenn. TK har kjøpt inn 10 
x nye par til sin Utstyrs-tilhenger.  
 
 

Sak 2:  Rapport fra Kretsledermøte i Åre. 
Flere prosesser kjøres nå samtidig i NIF og NSF. Organisasjonsutviklings-
prosesser i NIF og NSF, og Effektivisering/ moderniserings-prosess i NSF.  
NIF prosessen ser ut til å ha liten eller ingen støtte i kretsene – eller i NIF-
Styret. Skiforbundet har ansatt ny Generalsekretær. NSF har utfordringer i 
regnskapet, og ser på innstramminger økonomisk, som også kan berøre MRSK. 
Bl.a. økt egenandel fra skikretsene til NSF. 

 
 
Sak 3:  Regnskapsrapport 2018 
  Vedtatte nye fordelingsnøkkel for kretstilskuddet til grenene ble gjennomgått.  

Foreløpige regnskapstall for 2018 – for MRSK samlet – og i grenene ble 
presentert. MRSK samlet har et lite minus (kr. 10 000) i 2018. Styret/ Adm. Og 
TK har overskudd, HKK går i balanse, AK og LK har et underskudd i 2018, men 
har egenkapital til å dekke dette.  



Regnskapet til LK har vært «uoversiktlig» de siste to årene mye pga. 
manglende rapporter, og fakturaer halvår i etterkant fra NSF vedr. 
lønnsutgifter.  
Dette skal være under kontroll nå, og kretskontoret har tatt over ansvar for 
utbetaling av lønn/ rapportering/ skattetrekk etc.  
 

Sak 4:  MRSK-Ting og Vårmøter 2019. 
Vår Handlingsplan for 2017-19 ble grundig gjennomarbeidet av klubber/ 
komiteene og Styret. Det trengs kun en revidering av handlingsplanen inn mot 
Tinget i mai. Grenkomiteene tar en gjennomgang i sine komiteer, og melder 
tilbake til kretskontoret innen april.  
Styret og Klubbene ønsker en «Vårmøte-treningssamling-Ting helg». Dato er 
25-26 mai, og Molde blir samlings-sted. Stig melder ut dato til klubbene. 
Videre planlegging av innhold og program denne helgen må også Grenene 
komme med innspill på. 
  

Sak 5:  Felles Kurs – og kompetansehelg for alle grenene i MRSK. 
Det er ikke så stor etterspørsel etter kurs, og tilbakemeldinger sier at Trener 1 
kursene er «for tidkrevende». Styret ønsket å prioritere Kurs/ Utdanning – 
innen både trener/ leder/ arrangør-emner. Og en felles helg, hvor ingen 
grener planlegger samlinger etc. kan gi en fast helg hvert år til å sette fokus på 
kompetanseheving. 

Forslag på dato for kompetanse-helg er 21-22 september.  

 

Sak 6:  Eventuelt. 

Romsdal Randoneeklubb arrangerer NM-Randonee under RomsdalRando 
lørdag 30 mars. Representasjon fra MRSK: Astrid ser på dette. 

Skikretsen har innledet et samarbeid med Olympiatoppen MN og M&R 
Idrettskrets, og ser på mulighet for et prosjekt innen «forberedelse til 
konkurranser/ skadeforebygging» til våre beste utøvere i 15-16 årsalderen. 
Her kan det også bli aktuelt å invitere gode utøvere under og over denne 
alderen. Hovedfokus vil være på «prestasjonsfremmende bevegelighet». 
Foreløpig plan er å ha 4-5 samlinger/ dager for utvalgte utøvere, med oppstart 
og testing i mai. Ønskelig at også trenerne involveres i dette. Grenene bes om 
evt. å melde inn 2-5 kandidater/ utøvere til prosjektet – hvis dette er av 
interesse. 

  



 

Molde 06 mars 2019. 

Referent: Stig 

  


