
 
 

 
Østfold Skikrets 
 
Strømsveien 80, 2010 STRØMMEN 
 
2010 Strømmen 
 
Besøksadresse: Idrettens hus, Strømsveien 80 
 
 
 
T: (+47) 66 94 16 10 — F: (+47) 63 81 99 95 
  
 
 
skiforbundet.no — ostfold@skiforbundet.no 
 

 

  
 
 
 
 
 
Referat fra Høstmøte Alpin (komiteen) i Østfold Skikrets. 
Dato: 09.10.2019 
Sted: Varmestua Klubbhuset til Tomter IL, 1825 Tomter  
Referent: John Egil Måleng  
Deltakere: fra AK: John Egil Måleng, Svenn Mikalsen, Rolf Egil de Flon,  
Forfall Kristoffer Skolt 
VS alpin: Jan Lexerød, Espen Wold 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

9/19 Gjennomgang av referat Vårmøte, Enighet med å jobbe videre mot felles 

aktivitet SUM, samlinger og renn. Samlinger i regi av SIL alpin er åpne 

kraftsamlinger for VS evt. Tomter om de kommer på banen. 

 

VS alpin har ikke planer for krets aktivitet en så lenge, må se ann 

rekrutering denne sesongen i forhold til felles aktivitet. 

Men VS alpin er innstilt på å arrangere SL renn etter oppsatt plan. SIL alpin 

og Kjerringåsen er reservearena. 

Alle  

10/19 Plan for samlinger og renn legges inn . 

Rangeringsrenn renn LF og HL 

1. Det skal arrangeres 4 kvalifiseringsrenn 

a. Slalåmrenn Klubbrenn VS alpin 12.februar, Slalåmrenn KM 1.mars. 

(Middagsåsen) 

b. Storslåmrenn klubbrenn SIL alpin 6. februar KM 29. februar. 

(Kjerringåsen) 

Sil alpin og Kjerringåsen er reservearena for Slalåm renn 12. februar 

og 1. mars. 

Avklar med bakke eier i løpet av uke 48, renn bør legges inn i terminlista i 

løpet av uke 49. 

For detaljer se eget vedlegg, og rangeringsbestemmelser LF og HL 

Alle   

11/19 Budsjett 2020 videreføre, kr 9.000,- til LF og HL totalt kr 18.000, fordeles pr 

hode når påmelding er klar. Utøvere melder seg på selv, klubber fakturerer 

krets avtalt fordeling pr hode i etterkant av rennene. 

 

Kr 6.000,- brukes på krets aktivitet/ rekrutering, mot heiskort gjeste klubb, 

tidlig åpning av bakke og bevertning  

 

For detaljer se budsjett 

 

 

 

Alle  



 

 

12/19 Utstyr 
Det oppfordres at klubben investerer i sikrings utstyr slik at noe av dette kan 
lånes av hverandre så lenge det ikke er i bruk. 
SIL alpin har ønske om å kjøpe inn ca 6 B nett i 2020 som skal være 
tilgengelig mot renn. 
VS alpin melder tilbake hvor de står med evt. innvestering mot B nett og 
annet utstyr. 
 
Undertegne har en oppfordring at vi får til å benytte hverandres 
tidtakeranlegg sammen, slik at vi kan kjøre 2 klokker. 
Ikke lenger krav om tidtakeranlegg som går på linje fra start til mål, men 
det er krav om reserveklokke i NSF reglement. 
Dette var også plan den gangen klubben kjøpte likt anlegg, og ha backup/ 2 
klokker. 

 Høst 
møte 

13/19 Se på evt. felles sesongkort eller redusert pris for kort utenom hjemme 
anlegg. 
Se også på treningskort og rennkort felles pris. 
Kristoffer og Rolf Egil kan evt. ha en dialog på dette som rep for styret i 
hvert anlegg. 

Kristoffer og 
Rolf Egil 

15. 
Desembe
r 

14/19 Bama og nasjonale renn. 
 
Rune Larsen holder tak i overnatting til ÅL og Bama, her må alt være bestilt 
alt før nyttår. Kristoffer du kan holde tak her mot VS alpin, 

e.post Rune Larsen <rune.larsen@km.kongsberg.com> Klasse opp til 
U 12 2008 årgang. Dato: 20-22. mars 2020 
 
NB påmelding Bama åpner 1. desember, og lukker 31. desember, det blir 
neppe mulighet å etteranmelde seg her. Begge klubber må nå tidlig gå ut 
og organisere påmelding. Bama har satt tak på 1050 deltager i 2020. 
 
Svenn Mikalsen LF info Norefjell er alt lagt ut, dato 26-29. mars 
 
Rolf Egil de Flon HL info ÅL fart U og SG/ Geilo SL og SSL er alt sendt ut om 
overnatting til de det gjelder. Dato 31. mars til 5. april 
 

 
 

 

 


