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Referat fra Vårmøtemøte Alpin (komiteen) i Østfold Skikrets. 
Dato: 21.05.2019 
Sted: Varmestua Middagsåsen skisenter 1592 Våler  
Referent: John Egil Måleng  
Deltakere: fra AK: John Egil Måleng, Svenn Mikalsen, Rolf Egil de Flon, Kristoffer Skolt 
VS alpin: Jan Lexerød, Per Weum, Espen Wold 
SIL Alpin: Ola Stormorken (John Egil Måleng og Rolf Egil de Flon) 
Fra Krets: Tore Sandem kretsleder 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

1/19 Gjennomgang av SUM med Tore Sandem, både generelt alle grener, men 

også litt rundt alpint. Tore la vekt på hvor viktig samarbeid klubb, krets og 

Skiforbundet er. 

Enighet å jobbe videre i krets og klubb med SUM skipolitisk dokument, og at 

dette er et levende dokument som en jobber videre med. 

Info om tiltak for å styrke økonomi i krets, jobbe med sponsor små inntekter 

fra arrangement i kretsen. 

 

Alle  

2/19 Handlingsplan for alpin, Østfold Skikrets 2019 – 2022. Forrige AK har 

kommet med innspill mot ny handlingsplan. 

Plan ble gjennomgått, og punkt, Jente satsing se på noe her sosialt bl.a,  

Se videre på samarbeid på tvers av grener, men forutsetning at det kommer 

bidrag rundt det økonomiske og at dette også må forankres i LK og krets. 

Se videre på samarbeid Innlandet skikrets, John Egil tar dette opp på 

vårmøte 14-15 juni i NSF. 

Rekrutt ser på en felles Telenorkarusell begge klubber, variert aktivitet. 

Se på felles innkjøp bl.a B-nett 

Alle  Høst 
møte 

3/19 Rekruttering satsing i krets begge klubber er enige om at dette er 

satsingsområde og at en må styrke rekrutering. 

Forslag til konkrete tiltak vi gjør sammen tas opp på Høstmøte, klubbene tar 

et møte om dette hver for seg før høstmøte med forslag og ønske ut fra 

resurser. 

Alle Høst-
møte 

4/19 KM SSL og SL 
Enighet om å forsøke å opprettholde dette, sett at VS alpin tar SL delen, det 
samme med rangerings renn. 

Alle  
 

Høst 
møte 

5/19 Begge klubber kartlegger før høstmøte behov for et nytt Trenerkurs. 
Det er også på trappen fra NSF med noe mindre kurs, aktivitetsleder og 
foreldrekurs, dette vil om mulig være mer klart til høstmøte. 
Var opp på kursledersamlingen i NSF John Egil var med på. 
 
Kristoffer kartlegger behov for kurs i VS, John Egil i SIL 
 

Alle 
John Egil 

Høst 
møte 
 



 

 

6/19 Evt. Master trening utsettes, ikke møtt noen som vil ta tak i dette. 
Vi kan ta punkt opp igjen på høstmøte, men opplegg betinger at noen ny tar 
tak i dette. 
 

John Egil Høst 
møte 

7/19 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. 

  

8/19 Bama og nasjonale renn. 
 
Ola Stormorken 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 Ola Stormorken ola.stormorken@hotmail.com. Klasse opp til U 12 
2008 årgang. Dato: 20-22. mars 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 
 

 
 

 

 
Neste møte AK: Høstmøte krets. Dato satt til 9. oktober, sted ikke bekreftet. 

mailto:ola.stormorken@hotmail.com

