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Styremøte LK- Østfold 11.12.2017 hos Erland 
Tilstede: Erland, Rebecka, Per, Knut,  

Forfall: Erik, Bendik og Hans Olav 

1. Kretssamling Budor 1-3 desember 2017.  

En vellykket kretssamling på Budor med bra føreforhold og bra opplevelse for deltakere. 

Trenere og støtteapparat fungerte meget bra. 

 

2. Team Veidekke Oslofjord 

Erland refererte til gode resultater og jobbing med sponsoratene i styringsgruppa. 

 

3. Terminliste ØSK langrenn - status 

Tistedalen, Fredrikstad og Mysen p.t. ikke lagt inn konkurransene i sports adm. Mysen ønsket 

for øvrig ikke å arrangere. Klasser for funksjonshemmet er ikke lagt inn. 

Beslutning: Per følger opp slik at terminlista er komplett når det gjelder konkurranser og 

oppdatering i sports adm. Rebecka påser at funksjonshemmet kommer med.  

 

4. Swenorcup 

Rebecka orienterte om status og følgende regler/rutine gjelder:  

Se vedlagt Pdf «Swenor cup 2018» 

Avslutning Swenorcup 25. april. Kl 18.00  

Sted: Rygge ungdomsskole, Maren Lindseths Vei 3, 1570 DILLING 

Gavepremier fra Swenor er avtalt; 1. stk. staver + 1. par rulleski 

Premier. Rebecka/Erland koordinerer 

Rebecka/Thor legger ut på hjemmesiden vedr. Swenorcup  

 

5. Norgescup/NM junior – status 

Beitostølen: Ansvar ØSK: Hans Olav(Leder) med assistanse av Knut. Videre er de mentorer 

for Bendik (Ung i sporet). Smøring via NQ sport, som for øvrig er bekreftet for alle NC/NM løp. 

Når det gjelder smøringshjelp ønsker vi følgende rutine på plass og som skal meddeles 

utøverne i god tid før aktuell konkurransehelg: 

• Skal det leveres ett eller to par ski (se eventuell testing) 

• Hvilken glider, som skal ligge under skiene når utøver kommer med skiene til 

smørebu 

• Hva skal utøver ha gjort med skiene før de leveres 

• Når skal utøver levere inn skiene i bua 

• Når skal testing klassisk (feste) skje, eksempelvis 1. time før start 

• Når leveres skiene ferdig preppet før start (i minutter)  

• Hva er pris per utøver for smørehjelp og hvordan/til hvem betales dette? 

 

Overnatting er ok for de som har meldt sin interesse (16). 

Holmenkollen; ansvar ØSK: Knut (leder) med assistanse av Knut. Ingen overnatting. 

Steinkjer: Ansvar ØSK via Team Craft Østfold. Her trenger vi et navn, som leder. Overnatting 

er ikke klarlagt. 

Alta: Lite klarlagt p.t. 

Meldingstjeneste til utøvere/foreldre: finn frem til mest effektive meldingstjeneste, som når 

alle. 

 

6. Hovedlandsrennet Lygna – status 

Ansvar ØSK er Knut (leder). Smørehjelp er: Svend Westgård og Lars Helge Mehlum (Ørje).  

Det er bestilt noen rom på Lygnasæther, men utover det må utøvere/foreldre ordne selv. 
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7. Vester 

• 5.stk Coach vester. Knut ansvarlig for disse 

• TD vester (en dame/en herre): Per ansvarlig for disse. 

• Swenor cup vester ( Rebecka undersøker hvor de finnes) 

 

8. Budsjett – aktiviteter 2018 

Følgende aktiviteter, som det tas høyde for i budsjettet: 

• To miljøsamlinger (vår/høst) (jenter) a’ kr. 5.000,- 

• Kretssamling a’ kr. 10.000,- 

• TD kurs? 

• T.1. Kurs: 

• Swnorcup; avslutning (kr.1000,- + bevertning + premier) 

• Premier KM 

• Stipend og statuetter 

• Deltakelse Vårmøte og Høstmøte NSF 

 

Erland syr sammen et budsjett sammen med Thor ut fra mal. 

 

 

11.12.2017. 

 

Erland Ensrud 

 


