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Referat fra Høstmøte Alpin (komiteen) i Østfold Skikrets. 
Dato: 10.10.2018 
Sted: Klubbhuset Skiptvet IL 1816 Skiptvet  
Referent: John Egil Måleng  
Deltakere: fra AK: John Egil Måleng. 
VS alpin: Jan Lexerød 
Fra SIL alpin: Randi Viker, Henning Moe  
Forfall: P.g.a jobb kunne ikke Ola Stormorgen, Rolf Egil de Flon og Svenn Mikalsen møte.  
Det har i forkant av høstmøte vært et internt møte i AK der agenda og saker er tatt opp. 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

09/18 Oppdatert Info om klubben aktivitet. 
SIL alpin, god aktivitet barmarkstrening er i gang og sesongplan i grove 

trekk er lagt. 

Hovedlaget i Sarpsborg idrettslag har gått inn på eiersiden i Kjerringåsen og 

eier nå 51% av aksjene i anlegget. Positiv prosess som ble startet i 

alpingruppa etter ønske fra Kjerringåsen alpinsenter, som endte med at 

hovedlaget gikk inn. Enstemmig generalforsamling. 

Ny parkering er anlagt, gammel bekk lagt i rør, ny steinmasse tilkjørt og 

utgravd masse kjørt opp i bakkene. 

Det er også gjort opp mot planlagt større utbygging av varmestue/ service 

bygg. 

Det er investert i en ny snøkanon. 

 

VS alpin. Info fra leder Per Weum. Det må i forhold til økt aktivitet gjøres 

noen avklaringer rundt anlegget og driften mellom hovedlaget og VS alpin.  

Per Weum ønske å bruke mindre tid på drift og mer tid på aktivitet men har 

ikke helt oversikt over drifts og aktivitet ennå. 

Gammel barnebakker doset ut og utvidet etter tilkjøring av ny masse, heis 

flyttes og tiltaket gir en større og bedre barnebakke. 

Per Weum ser ikke at VS alpin kan bidra inn mot renn og annen aktivitet i 

kretsen for neste sesong. 

Enighet at aktivitet i SIL alpin til en hver tid er åpne for aktive alpinister fra 

VS alpin. 

Alle  



 

 

10/18 Uttakskriterier HL/LF:  

Nytt oppsett mot rangering er vedtatt, nå tilpasset rangering i hver gren, SL, 

SSL og SG. slik det gjøres i alle kretser. 

Lagt opp til 2 stk SL og 2 stk SSL i krets, 1 stk SG 11. feb Hafjell i samarbeid 

med Innlandet. AK er enstemmig enig om endringen her. 

 

Krav til renndeltakelse inn mot kvalikrenn. 

Oppfordre utøver til å følge NSF krav til antall kvaliken minimum 4 renn. 

Men i Østfold er det ikke mange aktive, og det er viktig å tilrettelegge så vi 

får med flest mulig lengst mulig. Det var enighet om at det henvises til NSF 

regler, og at en utøver bør delta i minst 4 rangeringsrenn. Er noen 

forhindret fra å stille må dette uansett årsak, informeres om på forhånd før 

aktuelt renn.  

Alle   

10/18 Krets regionalt samarbeid. 

På Vårmøte i NSF alpin er det gjort en foreløpig avtale om å se på et krets- 

samarbeid med skikretsen Innlandet (Oppland/ Hedmark) og Østfold 

skikrets. Dette arbeidete er vi enig om for sesongen 2019, men det  

begrenses til en rennhelg i Trysil 12-13. januar, og renn SG 11. februar. 

Her er det satt av kr 3.000,- på budsjett 2019 i krets for å dekke kostander, 

heiskort/ opphold treningsavgift. 

 

Samarbeidet inn mot samlinger høsten 2018 tar den enkelte direkte,  og 

dekker kostand/ treningsavgift.  

 

For neste sesong er det et mål å få lagt inn Innlandet sine samlinger på 

høsten tidligere, og utvide samarbeidet også til samlinger i kretsregi. 

Gjelder for U 12-til junior 

 

Det formede rundt avtalen tar undertegnede opp med styret i Østfold krets. 

Det er planlagt et nytt møte med Innlandet på NSF bredde farts 9-11. 

februar. 

Alle Høst-
møte 

11/18 Rekrutering: Jobbe med alpinfestival ta del av NSF Young Attacking 
Vikings. 
NSF ønsker at dette arrangementet skal foregår i hele landet, se visjon NSF 
hjemmeside. 
 

Nå for neste sesong må dette forankres i SIL alpin, aktuelt for U 12 og 
yngre, men det betinger nok nye frivillige. 

John Egil 
 

Des/18 



 

 

12/18 Rangering renn, samling.  
Klubb kretssamling den 23-2.5 november inkl Trenerkurs 10 deltagere 

15.- 17. des fart ARA/ Innlandet samling 

12.-13. jan Trysil (Innlandet Krets) renn helg SSL/SG. 

Kvalik internasjonale barnerenn Hafjell 19-20 januar. 

+ samling 10 beste 15-17. februar. feb, 1,2,3 Topelino, 4,5,6 Wisthler 

KM helg Østfold 2. og 3. februar. 1 stk SL og 1 stk SSL  

+ 2 stk klubbrenn kveld 28. februar SL og 5. mars SSL 

Bredde fart NSF på Hafjell 8.-10. februar, + SG renn 11. feb (rangering) med 

Akershus, Innlandet og Østfold (kvalik for Østfold) 

Bama U 12 og yngre Ål 22-24. mars 
LF U 14 Sauda 29-31.mars 
HL Oppdal 2-7 april 
Overnatting er bestilt på Oppdal og Sauda av SIL alpin 

 
Alle 

 
 

12/18 Trenerkurs T1. 
Hele 10 deltagere 9 stk fra SIL alpin og 1 fra VS alpin.  
Teori og barmark er gjennomført 
Gjenstår samlingshelg på Skeikampen 24 og 25 nov, en dag langsving og en 
dag kort sving. Kurset tas inn på SIL alpin sin felles samling 
Fartstrening i Kjerringsåen januar 26-27. samtidig med kretssamling. 
1 kveld preppekurs 2 timer tas i desember 
Resten ca 15 timer E læring 
 
Rest budsjett kr 4.000,- for 2018  gå til dette kurset dekker overnatting og 
heiskort på Skeikampen. 

 
John Egil 

 
Jan/19 

13/18 Budsjett 2019 er satt. 
Kr 3.000,- samarbeid Innlandet krets 
Kr 3.000,- samling Østfold Krets 26-27. januar 
Kr 18.000,- dekke deltager avgift og utgifter LF og HL 

  

14/18 Eventuelt: 
Info fra Høstmøte fra NSF alpin 
Regler for LF delta klasser også neste sesong. 
HL tilbake til samlet U 16. 
Ingen endring i utstyr regler. 
Fart viktig i tidlig alder, fra 8 år korte bakke ingen hindring. 
LF: 2020, Norefjell  
HL: 2020 Ål fart/ Geilo teknisk SL og SSL 
 
Holmenkollen 1, januar WC parallell oppfordre alpinklubber og ski Norge til 
å stille som Publikum. 
 
SL Staur, benytte junior staur type B opp til dame løpere, dette gir bedre 
utvikling. 
Parallell SL skal kjøres med flagg. Blir individuell gren fra NM 2020 og OL/ 
VM. AC forsvinner. 
Parallell blir ny gren fra 2021 inn til 6 WC renn, nye regler med en 
mellomting mellom SL/ SSL ski R 16 lengde ski maks D 170, M 175.  
Så vi må trener mer parallell er budskapet. 

 
 

 

 
Neste møte: Ikke avtalt blir etter behov i mars rundt rangering LF og HL 2019. 
Stryet i klubbene inviteres om behov. 


