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Referat fra Styremøte i Østfold Skikrets. 
Dato:  18.03.2020  
Sted:  Skype møte 
Referent: Thor Gjelsvik     
Deltakere:  Tore Sandem, Anne Segtnan, Håvard Lysaker, Tom Andre Brenna, Sturla Korsæth og 

John Egil Måleng. 
 Sak 6 Erland Ensrud (ØSKs repr. i styringsgruppa til TVOF) 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Gjennomgang av referater fra styremøte 12.02.2020 
Ingen merknader 

  

02 Statusrapport fra komiteene: 
Tore: 

a) NSF har hatt flere telefonmøter med kretslederne.  Her har det bl.a. blitt 
orientert om: 

o Coronasaken.  NSF har fulgt retningslinjene fra 
helsedirektoratet.   

o NSF taper store inntekter på avlyste WC-renn. 
o Det er varslet permitteringer blant de ansatte også de ute i 

kretsene. 
b) Skitinget 2020 er vedtatt utsatt til juni 2021. 

Alpin: 
a) SIL fikk gjennomført 5 treninger i Kjerringåsen i vinter. Mange var med 

på treningene. 
b) Planlegger å bruke skihallen SNØ til høsten (tirsdag/torsdager) sammen 

med Akershus. 
c) SIL ser på om de skal gi Kjerringåsen et rentefritt lån, som en hjelp, etter 

den svært dårlige vinteren. 
d) Kjerringåsen vil bygge ny varmestue hvis de får de anleggsmidlene de 

har søkt om. 
Hopp og kombinert: 

a) Siste barmarkstrening ble gjennomført 11.03.20. 
b) ØSK stilte med 3 hoppere på HL.  Josefine Løken (Askim) vant både 

kombinert og kombicross. 
c) Under Solan Gundersen ble Oscar Christoffersen (Askim) nr. 3 i 

kombinert. Lagkonkurransen ble avlyst. 
d) Marius Aas Hast (Mysen) rykket opp i eliteklassen (hopp) i løpet av 

sesongen. 
Langrenn: 

a) NC renn junior.  Noen løpere har vært topp 20. 
b) Under HL på Nybygda ble Elise Fredheim Simonsen (Trøsken) nr. 14. 
c) Østfold ble nr. 18 under Kong Haralds Ungdomsstafett. 
d)  Planlegger kretssamlinger i Torsby i midten av september og i Trysil i 

slutten av november. 
e) KM ble arrangert sammen med Akershus på Åsen (Romerike). 

 
Tore/ 
komite- 
lederne 
 
 

 



 

 

03 Regnskap 2019 
Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr. 76 000.- 
Vedtak:  Regnskapet for 2019 tas til etterretning. 

Thor  

04 Status Swenor/Bilbutikk1 cup, og sponsorat 

Håvard har vært i kontakt med Bilbutikken1.  De er innforstått med  at 

rulleskirennet i april kan bli flytt til høsten.  Rennet vil bli arrangert i Askim. 

Håvard  

05 Vår konklusjon på drift fremover 
a) ØSKs vårmøte avlyses.  

Tore tar kontakt med Spydeberg for å leie lokaler og for å finne en dato for 
høstmøte. 

 
b) Samling på Kalsnes videregående skole 12.09.20. 

Styrets befaring på Kalsnes går foreløpig som planlagt 22.04.20. 
 
c) Samling i skihallen SNØ i oktober 

Det planlegges en fellessamling i skihallen SNØ.   John Egil sjekker når det er 
ledig og hva det vil koste.  Aktuelle helger er 10-11.10 eller 17-18.10. 

 
 
Tore 
 
 
Alle 
 
 
 
John Egil 

 

06 Orientering vedrørende Team Veidekke Oslofjord 
Status Team Veidekke Oslofjord (TVOF) ved Erland Ensrud.  TVOF er et av 
regionale lagene i Norge (av 5).  Teamet eies av kretsene Akershus, Oslo, Østfold 
og Telemark/Vestfold.  De siste årene har Jørgen Lippert (Trøsken) vært en av 
løperne i teamet.  Den siste sesongen har det vært 8 løpere i teamet. 
Veidekkelagene blir tatt ut etter at NSF sentralt har tatt ut sine løpere.    
 
Etter sesongen 2018/19 ble det en del ekstra utgifter bl.a. en leiebil som ble 
belastet eierne (kretsene). 
Det ble ansatt en ny trener sommeren 2019 og det ble tatt 8 løpere.  To løpere 
har gått WC i vinter. 
Økonomien er utfordrende, og det er gjort en avtale med Akershus Skikrets at 
underbalanse skal dekkes opp over 2 år.   
 
Erland Ensrud (ØSKs repr. i styringsgruppa) har tatt opp utfordringen ved å sitte i 
styringsgruppa uten å være i styret eller LK ØSK. 
 
Det jobbes med å ta ut løpere til neste sesongs team.   Erland forsetter til evt. ny 
repr. er på plass.  
 
Vedtak: Det er vanskelig å finne en ny kandidat som kan representere ØSK 
styringsgruppa. Styret ønsker at Erland fortsetter i styringsgruppa fram til 
skikretstinget 2021. 

Erland  

07 Eventuelt 
Ingen saker 

  

 
 
Neste møte: 
Styremøte 22.04.20 (Kalsnes) 
 


