
Styremøte LK-Østfold 9.10.2017 – Harehjellhytta i Trøsken 
Tilstede: Erland, Rebecka, Per, Knut, Erik, Bendik, Hans Olav og Thor Gjelsvik 

Forfall. Magne 

Velkommen! 

Erland ønsket velkommen, LK hadde i dag besøk av Thor Gjelsvik fra kretskontoret.  

"Runde rundt bordet" 

"Jentesamling" 

Møtet begynte med en "runde rundt bordet". Per løftet fram jente-/miljøsamlinga i Moss, som noe veldig 

positivt og henviste til tilbakemeldinger han hadde fått. Alle hadde gjengs oppfattelse og flere hadde fått slike 

tilbakemeldinger.  

LK ønsker å satse videre på jentesatsing og bidra til økt rekruttering blant jentene i kretsen ved å arrangere 

flere liknende samlinger ved hjelp av klubbene i kretsen. Tistedal er veldig positive til å bidra videre, det har 

allerede vært kontakt mellom Rebecka og Tistedal. Det sees også på liknende arrangement på samme tid neste 

år i Moss. I tillegg skal LK forsøke å legge til rette for de "vanlige" kretssamlingene. Neste samling er Budor 

første helga i desember. 

"OCC – Team Veidekke Oslofjord" 

Erland refererte til forbundets satsing gjennom Team Veidekke Oslofjord, et samarbeid mellom kretsene rundt 

Oslofjorden, og samlingen som ble gjennomført i september. Veldig bra samling, godt tilbud med 230 deltaker, 

hvor deltakelsen fra Østfold er veldig lav. Hvordan få frem denne samlinga? Vi å se på mulighetene for hvordan 

vi kan får markedsført denne bedre. 

"Team Craft Østfold" 

Knut refererte kort i fra siste styremøte i teamet og informerte generelt litt om teamet. LK ønsker "åpen dialog" 

med teamet videre og at det kommuniseres godt. Teamet er et samarbeid mellom klubbene i Østfold, som kan 

variere fra år til år. Teamet finansierer ved en utøverkontingent på 1000 per år og et klubbkontingent på 2000 

kr per utøver. Videre har man en forholdsvis stor avtale med CRAFT om en utstyrspakke til utøverne. Man har 

også rabatterte avtaler hos Gullsport.no, Swenor og smøreavtale medd NQ-sport. Totalt budsjett i år ca. 250 

000. Teamet har inneværende år 10-15 utøvere hovedsaklig juniorer, men også 2-3 seniorer.  

Hvordan ser et år i skikretsen ut – Årshjul 

LK hadde innbudt Thor Gjelsvik fra kretskontoret for å informere og ta oss gjennom det han mener er LKs 

oppgaver gjennom året. Samt informere oss litt fra sentralt hold. 

"Skiforbundet" 

Vårmøte - Skiforbundet arrangerer årlig et vårmøte i mai/juni, annenhvert år er det "forbundsting" på disse 

møtene. Her møtes hele skinorge til felles og grenvise møter. Her tas skipolitiske saker opp og det her det 

bestemmes og avgjøres, og her man kan få tatt opp saker man ønsker belyst. Neste forbundsting er i Rogaland 

2018. Østfold skikrets har 3 plasser på tinget. 

Høstmøte – Skiforbundet arrangerer også et høstemøte i oktober. Her dreier det seg mye om forberedelser av 

kommende sesong, informasjon  og drøfting rundt dette. I år er Flurosaken en spesiell sak på Høstmøtet, som 

skal avgjøres, hvor det forventes mulig høy temperatur og mediedekning. 

"Østfold skikrets – (langrenn)" 

Skikretsen har også et vår- og høstmøte, hvor det er skiting annen hvert år på vårmøte. Disse møtene legges 

opp mye likt som de sentralmøtene, men da på et mer lokalt nivå. 



Årets høstmøte: Forslag på å få en (Skogstad) fra Skiforbundet for å komme å informere. F.eks. om tiltaksplan 

for langrenn, anleggene, nye aktiviteter, flurosaken, etc. 

 

Typiske oppgaver for LK gjennom et år vil være: 

• Arbeide frem en terminliste 

• KM i samarbeid med arrangørklubber 

• Swenor-cup (åpen cup fra nå av) 

• TD- og eller Trener kurs 

• Planlegge og håndtere NM, NC og HL 

• Avhold treningssamlinger 

• Arrangere stafettlag/uttak til Ungdomsstafetten i Kollen 

• Være et talerør ut til klubbene, informere og aktivere 

• Holde kontroll på Premieringer, priser, statuetter, stipender, 

Honnør og Magnorpris utnevnes  da det er aktuelt og etter oppnådde kriterier 

 

NM/NC 

Arbeide med påmeldninger og kontakt med arrangører angående overnatting etc, er i gang. LK stiller med 

en leder (vi prøver å være to) som er budsjettert fra kretsen. 

 

Beitostølen - Hans Olav er LKs leder, evt assistert av Knut. Østfold har generelt fått utdelt 28 

sengeplasser (21 utøver og 7 ledere). Vi har gitt arrangørene tilbakemelding om at det kan bli behov 

for flere plasser, noe vi foreløpig ikke er blitt lovet. "Først til mølla" prinsippet vil gjelde ved 

påmelding. Påmelding i forbindelse av NC på Beitostølen åpner medio oktober. 

 

Holmenkollen – Knut er leder evt. assistert av Hans Olav. Kretsen legger ikke opp til felles overnatting 

og har avbestilt de tildelte plassene. LK tror at østfoldingen hovedsaklig ønsker å pendle pga kort 

avstand. Hotellet var også plassert på "feil side av byen" slik at de fleste nærmest vil være raskere 

hjemme i Østfold. Ved ønske om overnatting må evt utøver ordne seg eget husvær. 

 

Steinkjer – LK ønsker at Team Craft kan håndtere selve lederjobben under arrangementet da de mest 

sannsynlig vil ha utøvere på plass. (Knut forespør teamet om dette. ) LK har nødvendigvis ikke det. Det 

handler også om å fordele oppgavene.  

 

Alta – Her vites foreløpig veldig lite. 

 

HL – Lygna. LK satser ikke på overnatting, lite overnattingsmuligheter i umiddelbar nærhet og kort 

avstand hjem gjør at vi ikke tror at dette er noe stort behov. Utøvere som derimot ønsker dette må 

ordne dette selv. Knut er leder under HL og ordner info og påmelding i forkant. Stafettuttak smørere 

etc. Hans Lie og Svend Westgård forespørres om smørerjobb. 

 

Hva forventes av ledere under NC, NM og HL? 

Arrangere  info og påmelding i forkant. Reise på evt ledermøte/få ut nødvendig info under den 

aktuelle helgen. Knut og Hans Olav har positiv erfaring fra HL 2016 å bruke lukket gruppe for utøvere 

og ledere på facebook som en infokanal. 

Under NM/HL har man i tillegg et stafettuttak, man må håndtere. 

Lederne kan i mange tilfeller være foresatte som har egne utøvere som skal ha smurte ski og ellers 

følges opp. Å være utøveres assistent er ikke åpenbart, dette må ligge mer hos klubbene, personlige 



trenere og foresatte. Generell info fra arrangør blir vanligvis alltid lagt ut på nettsider og 

sosialemedier. Så en alltid tilstedeværende leder fra LK skal ikke være nødvendig. 

 

Samling Budor 

Erland håndterer dette, det jobbes med å få på plass trenere i form av klubbtrenere, yngre utøvere og fra 

forbundet. Svar innhentes så fort som mulig. 

 

Klasse for funksjonshemmede 

Fra og med kommende sesong ønskes det en klasse for funksjonshemmede, etter ønske fra utøvere i kretsen. 

Rebecka innhenter mer informasjon. Tips: Svea skilag og Anne Ragnhild Kroken. LK står bak dette forslaget og 

synes det vil være et flott tiltak. Klassen kan legges inn i forhold til mestringsnivå og ikke nødvendigvis den 

aktuelle årsklassen. Klubbene må innformeres at klassene kommer med på terminlistene. 

TD og arrangementskurs 28. november, Harehjellhytta, Trøsken. 

 

Høstmøte 31. oktober, alles ønskes dit av leder. :-)  

Neste styremøte i LK står uavklart og bestemmes etter behov. 

 

Ref. Hans Olav 

 


