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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 07.12.2020 kl. 1830 
Sted: Teams 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Håvard Lysaker, John Egil Måleng, Tom Andre Brenna og Sturla Korsæth. 
Forfall:  Anne Segtnan 
 

Nr.: Saker til behandling  Ansvar Frist 

01 Inf fra forbund sentralt. Koronasituasjon med smitteverntiltak og veileder 

til klubber, støtteordninger mm  

• Det har vært flere teams møter mellom kretslederne og 

administrasjonen i NSF. 

• NSF har arrangert informasjonsmøte for alle klubbene. 

• Langrenn har arrangert flere TD kurs på teams både sentralt og 

regionalt.   Fra ØSK har det deltatt flere TDer/arrangører.  

• Kretsutvalget jobber med ansettelse av skiutviklere. Dette er et ledd i 

å styrke rekrutteringen. Skiutviklerne skal jobbe ut mot klubb. 

Utvalget ønsker tilbakemelding på følgende: 

1. Hvilket behov har din krets (0-100%), og hva ser din krets for  

    seg at en skiutvikler kan bidra med?  

2. Hvordan tenker dere at stillingen finansieres?  

3. Når bør en slik stilling være på plass?  
Vedtak: Pkt. 1.  Det er viktig at en skiutvikler ikke blir ansatt i et for stort  
               område. 
               Pkt. 2. Stillingene må fullfinansieres av NSF. 

• Det er utarbeidet gode koronaveiledere av NSF. Det er viktig at 

klubbene setter seg inn i disse.  

• Det er viktig at klubbene blir gjort oppmerksomme på de 

støtteordningene som finnes for å dekke underskudd ifm. 

arrangement, samlinger osv. som skyldes pandemien. 

Vedtak:  Det lages en nyhetssak på kretsens hjemmeside.  

Tore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thor 

 

02 Statusrapport fra LK, AK og HK, terminlister, cup   

Langrenn 

• NC for junior er avlyst i 2021.  Det vil isteden bli en østlandscup for 

juniorene. Rennene vil bli lagt til de helgene som var planlagt for NC. 

• Det jobbes også med et erstatningsrenn for HL i regionen. 

• ØSK har ingen trenerutviklere i langrenn.  Det jobbes med å få på 

plass 1 eller 2 nye trenerutviklere og kurslærere Grasrot i ØSK. 

• LK ved Sturla har lagt ut en sesonginfo. på hjemmesiden.  

• Sturla sender ut en e-post til KM- og SNØ cup arrangørene og ber de 

sørge for reservearenaer. 

• Det planlegges et rulleskirenn i slutten av april.  Sturla hører med 

Fredrikstad om de kan ta arrangementet. 

Komitelederne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sturla 
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 Alpint 

• Det har vært samling i SNØ hallen 01.11 og i Kvitfjell helgen 13.-15 

11.  På begge samlingene har det vært 10-15 løpere fra ØSK. 

• Samlingen som var planlagt på Hafjell ble avlyst pga. snøforholdene.  

På Kvitfjell var det fullt den helga. På Kvitfjell er det så mange som 

trener at de kjører med strenge regler for booking osv. 

• Gledelig at det er aktivitet hos VS. 

• KM blir i Østfold første helga i mars med både SL og SSL. Rennene er 

ikke lagt inn i terminlisten foreløpig. 

Hopp 

• I Tomter er anlegget ferdigstilt. Det er produsert litt snø i anlegget. 

• Det har kommet 8-10 nye rekrutter i Tomter. 

• Det hoppes fortsatt på plast i Midstulia. 

• Høstmøte hopp ØSK ble gjennomført 17.11.   

• Det blir to renn i Tomter.  Rennene er ikke lagt inn terminlista. 

• Dugnad i Furukollen er gjennomført.  Det blir KM der for 

aldersbestemte hvis det kommer natursnø. Resten av KMene blir 

sammen med Oslo og Akershus i Midtstua. 

• Østfold stilte lag under NM hopp. Det er lenge side ØSK har hatt eget 

lag under NM. 

• Flere fra ØSK har deltatt både på NC og NM hopp og kombinert. 

• Karoline Bjerke Skatvedt ble nr. 6 i NM storbakke på Lillehammer. 

Anlegg 

• Skileikanlegg på Tomter er åpnet. Består av hopp, alpin og langrenn. 

• Hoppbakke i Middagsåsen er under planlegging. 

• Asfaltering av regionanlegg til Spydeberg IL. 
      For de to sistnevnte er det søkt anleggsmidler fra NIF.  

  

03 Koronastøtte NM Kombinert 
To jenter fra Askim skulle ha deltatt under NM i kombinert på Beitostølen 20 
– 22.11.20.   Pga. smitte på skolen de går på i Askim ble de nektet deltakelse 
under NM.   Det medførte at de fikk utgifter til leie av hytter som de ikke fikk 
lov til å bruke.  Vi har fått søknad fra en av de som skulle ha deltatt om 
støtte.  Kretsen har mottatt kr. 45 000 i stimuleringsmidler som er øremerket 
økte utgifter ifm. pandemien.  Disse pengene er gitt for sesongen 2020-21. 
 
Vedtak: For at vi skal ha full oversikt før vi tildeler midler utsettes 
behandlingen av denne og lignende søknader til styremøte 24.03.21.  Det 
lages en sak om denne praksisen på kretsens hjemmeside. 
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04 Budsjett 2021 
Budsjettet for hovedkassa, alpint og hopp ble behandlet. 
 
Vedtak: De framlagte budsjettet tas til etterretning. LK må sende inn sitt 
budsjett snarest. 

Thor 
 
 
Sturla 

 

05 Kjøp av bekledning til styremedlemmer 

Jakkene som ble bestilt til kretsstyret kan hentes hos Tore i Askim.  Det 

samme gjelder klærne som noen i styret har bestilt privat. 

Tore  



 

 

06 Eventuelt 

a) Møteplan 1. halvår 2021 

Styremøter: 

• Onsdag 27.01.21 kl. 1830 

• Onsdag 24.03.21 kl. 1830 

• Onsdag 28.04.21 kl. 1830 

Skikretsting/vårmøte: 

• Tirsdag 11.05.21 kl. 1800 Slitu 

 
b) Positivt omtale av skiidretten.   

John Egil ønsker å sette søkelys på hvordan skisporten blir omtalt for 

tiden.  Det er viktig å påvirke til at mediene begynner å skrive om alt det 

positive som skjer rundt omkring i ski Norge. 

 

c) Valgkomite til skikretstinget 2021 

På tinget i 2019 ble følgende valgt: 

• Leder Kåre Steffensen, Trøgstad Skiklubb 

• Medlem Jan Lexerød, Vansjø/Svinndal IL  

• Medlem Thomas Myrvang, Askim IF 

  

 
 
Neste møte: Styremøte 27.01.21. 
 


