
Styremøte LK-Østfold 14.6.2017 – Saltnes 

 

Tilstede: Erland Ensrud (leder), Rebecka Inger Sofia Dalbye, Per Gasmann, Knut Gløersen og Hans 

Olav Bergquist 

 

"Priser"  

Leder startet med å informere kort om siste styremøtet i hovedstyret. Ut i fra dette kom det bl.a. en 

oppgave i å få en oversikt over de siste års (ca. 5 år) kandidater til kretsens ulike premiepokaler, 

priser, statuetter og stipendier. (eks. "Rollemodellpris", Østfolds Magnorpris") Videre kartlegge 

kriteriene for disse og finne mulige kandidater/vinnere. Bl.a. ut i fra resultater i HL og NC/NM. 

Resultatet av dette skal foreligge til høstmøtet i kretsen 23.10.2017. 

 

Kretsrenn/terminliste sesongen 2017-18  

LK er enige om å ha som mål å få på plass en terminliste så fort som mulig. Dvs få på plass 

rennarrangører og Td'er. 

Moss ved Ole Kristian Narmo har alt ytret ønske om å arrangere renn i slutten av januar, må 

ikke kræsje med Oslo skifestival. Moss ønsker forøvrig en normaldistanse i følge mail. 

 

Per Gasmann er hovedansvarlig for terminlista i kretsen og TD-ansvarlig. 

 

Swenor cup  

LK er enige om å fortsette Swenor cup, vi har en oppfattelse av at dette er en positiv greie for 

utøverne. Vi ser på nåværende kriterer og ordninger rundt cupen, om den trenger noen forandringer. 

Men vi ser for oss å fortsette med både individuell- og lagkonkurranse. Per nå er vi også enige om å 

ikke trekke åretes evt. rulleskirenn inn i denne cupen. Vi konsentrerer oss først og fremst om 

vintersesongen, og for å få den på plass.  

Det er også  opp til klubbene å ta initiativ til å arrangere rulleskirenn. Vi har allerede innbudt via 

nettsiden og facebook til å si i fra om dette, men ikke fått noen konkrete tilbakemeldinger. Personer 

knyttet til TFL har ytret at de ønsker å arrangere Tour de Tistedal en gang i september.  

LK ser evt på mulighetene igjen neste år til å være mer aktive i forhold til klubbene om å arrangere 

rulleskirenn. 

Rebecka Inger Sofia Dalbye er LKs hovedansvarlige for Swenor Cup 

Swenor cup avslutning avholdes 25. april 2018 – Sted og tid kommer senere. 

 

Skisamlinger høsten 2017  

Torsby: LK velger å avlyse den planlagte Torsbysamling 13.-15. oktober, og satser heller på en heller 

flere miljøsamlinger lokalt i fylket utover i året.  



 

Miljøsamling: 1. samling foreslås å være kun for jenter, som en del av "jentesatsinga" i forhold til 

skipolitisk dokument. Dette planlegges til etter skolstart.  

Rebecka Inger Sofia Dalbye og Moss SK er hovedansvarlig for denne samlingen 

Budorsamlinga: 1.-3. desember. LK ser på mulighetene for å få flyttet denne samlingen til 

Lillehammer med tanke på World cup, som en "sukkerbit" for utøverne.  

Erland Ensrud er hovedansvarlig for denne samlinga. 

 

Team Craft Østfold 

LK ønsker et godt åpent forhold til teamet, og ønsker mer informasjon rundt fra teamet, som er et 

positivt tiltak i kretsen. Et tilbud for alle på juniornivå i kretsen, som ønsker å være med under de 

kriterier som teamet har satt. Teamet har også innfor kommende sesong tre seniorløpere på blokka. 

Knut Gløersen er LKs kontakt inn mot Team Craft Østfold 

 

HL 2018 – Lygna – 23.–25.2.2018 

Knut Gløersen blir LKs hovedansvarlige 

 

 

NC Junior 2017/18  

Beitostølen: 5.-7.1. 2018 

(OBS! her er siste nytt at 5. blir/kan bli flyttet til 8.1, så følg med på terminlista. Dette med tanke 

på at skoleelever skal slippe å måtte ta fri samme dag) 

Holmenkollen: 16.18.2. 2018) 

Overnattingskvoter gis fra forbundet til kretsene. Foreligger ikke i skrivende stund. 

–Påmelding og videre informasjon legges ut i god tid før de aktuelle helgene 

 

Knut Gløersen og Hans Olav Bergquist blir kretsens hovedansvarlige disse helgene 

 

 

 

NC/NM Junior  

Steinkjer: 2.-4.3. 2018 (NM) 

Alta: 5.-8.4. 2018 

Overnattingskvoter gis fra forbundet til kretsene. Foreligger ikke i skrivende stund. 



–Påmelding og videre informasjon legges ut i god tid før de aktuelle helgene 

 

Ansvarspersoner foreløpig ikke avklart 

"Fluorsaken/fluorforbud 

"Fluorsaken" Det foreslås forbud mot fluor på ski til løpere opp til juniornivå. Dette vurderes innført og 

forbys fra kommende sesong på landsbasis. Hans Olav refererte fra dette fra vårtinget i skiforbundet. 

Saken skal opp igjen på høstmøtet og skal avgjøres der.  Hans Olav følger med i saken videre. 

 

Diverse punkter  

– Skipolitisk dokument må legges ut på nett, tilgjengelig for alle 

– Team veidekke – Erland LKs kontakt 

– LK vil se på muligheten for å arrangere smørekurs "enkelt" sådan, for foreldre  

– Alle barn er velkomne på skirenn, ingen er for unge. 

– Kombiski opp til juniorklassene tillates  

– Stakesoner videreføres, 2 stk (Fra vårmøtet: forbundet ser på muligheter for flere og kortere 

soner) i utgangspunktet, hvis forholdene tillater dette og at det lar seg gjennomføre. Arrangør 

og Td ser på dette i fellesskap. 

– LK ønsker å være informative og aktive på nettsiden og sosiale medier! 

– Høstmøtet i skiforbundet avvikles 13.-15. oktober.  

– Kretsens høstmøte 23. oktober 

 

Neste LK møte bestemmes til 23. august kl. 19 i Harehjellhytta, Trøsken. 

Ref. Hans Olav B. 

 


