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Referat fra Styremøte Alpin kommiteen i Østfold Skikrets. 
Dato: 21/9-17  
Sted: Moss  
Referent: JL     
Deltakere: Espen Wold, Henning Moe, Sven Mikalsen og Jan Lexerød       
Forfall:  
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Terminliste 17-18:  
Oppsatte renndatoer til KM SL og SSL fastholdes, 10/12 feb. Klubbrenn 
oppsatt i Kjerringåsen 1/6 mars er med som kvalik renn til puljefordeling 
HL/LF. SIL står som arrangør. 
AK tar all påmelding og betaler renn/treningsavgifter, heiskort og løper 
middager for deltagere til HL/LF, dette for og forenkle utbetaling og 
dokumentasjon av vedtatt støtte fra krets som tidligere. 
Dette gjelder så langt økonomien tillater og må justeres etter antall 
deltagere totalt 
 

Alle  

02  Uttakskriterier HL/LF:  
Kriterier som ligger på nett, ØSK Alpin, for deltagelse og påmelding til HL/LF 
er enstemmig vedtatt som godt nok, med et par mindre endringer i teksten. 
Kriteriene er brukt og ligget ute kjent for alle de siste 6-8 år.  

Jan  

03 Budsjett/Økonomi:  
Total sum som AK har til disposisjon er som tidligere år Kr 24.000,-, vedtatt 
som tidligere at dette i all hovedsak går til utøverstøtte også i 2018. 
Foreslåtte summer til budsjett 2018; 10.000,- til HL deltagere, 10.000,- til LF 
deltagere og 4.000,- til kurs/samlings støtte. 
(klubbene/foresatte booker selv overnatting av praktiske grunner)  

Alle/Jan  

04 Møtestruktur AK:  
Full enighet om 2 møter årlig, et møte i forkant av Høstmøte i krets og et 
møte rett etter at kvalik renn er avsluttet. Innstilling til pulje fordeling HL/LF 
skal være klart på det møte. 
E-post og telefon kontakt ellers i løpet av året er mer enn godt nok hvis 
saker må tas opp. 
Ingen ønsker om at det i utgangspunktet er behov for gren møte på Vår og 
Høst møter i kretsen.  
 

Alle 
 

 



 

 

05 Flour:  
Hvis dette blir et tema sentralt i AK er Ak-Østfold sin holdning til dette 
følgende: 
-Fraråder bruk av Flour 
-Påpeker nødvendigheten av bruk av verneutstyr i prepperom/telt osv. 
-Oppfordrer alle foreldre til «måtehold» når det gjelder 
preparering/voksing av ski. 
 

 
Alle 

 

06 Kretsens time på Vår/Høstmøte: 
Følgende pkt ønskes lagt frem på kretsens time på høstmøte 13/14 
oktober. 

1. Jobbe mot skigymnas/skolesystem for yrkesfaglig studie retning 
som i dag ikke eksisterer. 

2. Oppfordre/pålegge landslagsutøvere og reise på klubb-besøk 
utenom sesong for å øke motivasjonen hos de yngre utøverne til å 
bli værende i idretten etter overgang til junior. 

 

 
Jan 

 

04 Eventuelt: 
1. Ingen jente kandidater til jubileumspokal i alpint. 
2. Sil (Sven M) har jobbet frem en samarbeidsavtale med Lillehammer 

Skiklubb hvor klubbens/kretsens løpere kan delta på treninger og 
samlinger på lik linje med LSK sine løpere. Flott regionalt tiltak som 
også VS sine løpere bør kunne inkluderes inn i hvis det blir aktuelt. 
Sven jobber videre med dette. 

3. VS Alpin oppfordres til å ta kontakt med SIL hvis de ønsker eller har 
utøvere som satser mer aktivt enn det pr i dag kan tilbys i VS. 
Miljøet i SIL er ikke større enn at det er plass til flere og det er et 
godt treningsmiljø i klubben. 

4. Barmark fortsetter i Sil som det også har vært gjennomført siden 
sesong slutt. Ironmann test ble gjennomført rett etter sesongslutt 
og nå på nytt i uke 38, med hyggelige økning på snitt resultatene 
for alle som har deltatt på barmark gjennom sommeren. 

 

 
Sven/Espen 

 

 
 
Neste møte: Medio februar, etter kvalik renn. 


