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Styremøte LK- Østfold 15.08.2018 hos Erland 
Tilstede: Per, Hans L, Terje J, Petter S og Erland 

Forfall: Bendik, Rebecka, Knut 

Hans og Terje kom fra teamet. Meget bra. 

 

1. Saker fra Hovedstyret 
Ikke avholdt møte. 
 

2. Saker fra NSF 
Spørreundersøkelse fra NSF. Erland har dialog med Akershus og Oslo og felles innspill vil 
komme. Erland har sendt over sine kommentarer til deltakere og til O/A. 
 

3. Terminliste ØSK langrenn - status 
Terminlista ble diskutert og Per fikk med seg innspill for videre bearbeiding mot klubbene. Vi 
satser på å ha terminliste klar til høstmøte i kretsen. Det kan se ut som om cuprenn for 15-16 ( 
Oslo Sportslagercup) år ikke kan arrangeres i Ørje kommende vinter. 
Aktiviteten Terminliste inkluderer TD med mer. 
Vi mener det i 2019 er riktig å satse mer på rulleski i kretsen. Dette blir en oppfølgingssak for 
langrennskomiteen. 
 

4. Team Veidekke Oslofjord (TVOF) 
Treningssamling for unge utøvere 14-16 september ved Tønsberg. Se hjemmesiden ØSK. 
Dette er en viktig inntektskilde for Teamet. 
 

5. Swenorcup m / tilhørende avslutningsarrangement.  
Ønskelig at Rebecka har hovedansvaret her, men som på andre oppgaver vil hovedansvarlig 
ha bistand fra en av oss.  
 

6. Norgescup/NM junior + Hovedlandsrenn – status 
Sjekkliste foreligger ut fra evalueringen fra forrige sesong. 
Vi fordeler ansvar kommende møte.  
 

7. Miljøsamlinger 
Første jentesamling er lørdag 1. september i Moss. Rebecka holder i denne. 
 

8. Budor samling: 7-9 desember 
Petter er hovedansvarlig. Erland sender over underlag.   
 

9. Høstmøtet ØSK  
Det er ikke bestemt dato. Vårt forslag er 10. oktober.  
Vi mener det bør orienteres mer om hvorfor vi har møter som Høstmøte og videre at møtet er 
obligatorisk.  
 

10. Orientering fra Team Craft 
17 utøvere p.t. Vi ble orientert om hvilke klubber disse tilhører. Vi ble også orientert om 
samarbeidspartnere/sponsorater. Samlinger er 21-23 september (Ål) og 26-28 oktober 
(Sjusjøen). Videre deltar teamet på Budorsamlingen. Vi ønsker teamet velkommen til senere 
styremøter og saker fra dem til langrennskomiteen er velkomne. 
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11. NSF møter  

Høstmøtet (Scandic Oslo) er 18-21 oktober 2018.  
Vårmøtet (Osloområdet) er 14-16 juni 2019 
Styret i kretsen bestemmer deltakelse. Vær forberedt. 
 

12. Neste møte 
19. september klokken 19.00 hos Per.  
 
Er det forhold ved referatet, som er feil, mangler osv. er det viktig at det gis tilbakemelding. 
 
 
 
19.august 2018. 
 
 
 
Erland Ensrud 

 


