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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Onsdag 23.09.2020 kl. 1830 
Sted: Askim 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Håvard Lysaker, Tom Andre Brenna, Sturla Korsæth og Anne Segtnan. 
Forfall: John Egil Måleng  
 
 

Nr.: Saker til behandling  Ansvar Frist 

01 Gjennomgang om aktivitet fra Komiteledere. 

Langrenn 

a) Torsbysamlingen er flyttet til skihallen SNØ. 

b) Det planlegges 4 stk. dagsamlinger i SNØ. 

c) Glommasamarbeidet er i full gang med fellestreninger. 

d) Snøsamlingen blir i Trysil 12-15.11.20. Påmeldingsfrist 05.11.20. 

Det utarbeides egen smittevernplan for samlingen. 

e) KM rulleski blir lagt til rennet som Moss arrangeres 21.10.20. 

f) Søknadsfristen for renn sesongen 20/21 blir 01.11.20. 

g) Fredrikstad Skiklubb arrangerer renn i SNØ cup 18.10.20. 

h) Det planlegges jentesamling i november.  Brit Baldishol fra NSF blir 

med på samlingen. 

Alpint 

a) Samarbeid med Akershus Skikrets (Stabæk) om trening i SNØ ut 

året. Tirsdager fra kl. 18.30-2100 U14 og U16 

b) Planlagte samlinger: 

• Fellessamling 10.10 i SNØ. 

• Samling 01.11 i SNØ. 

• 3 samlinger i november og desember på Hafjell/Kvitfjell. 

c) Samarbeid med Akershus om KM SSL og SG. 

d) KM SL blir arrangert i Østfold. 

e) VS IL har liten aktivitet.  

f) I Middagsåsen har det blitt gjort tiltak i barnebakken med bl.a. 

bedre vannforsyning. 

g) SIL alpin har 20-25 på trening. Av disse er det ca. 15 som er aktuelle 

for samlinger både på barmark og snø. 

• 2-3 fra Sverige (Strømstad/Gøteborg) har ikke fått vært 

med på treninger pga. Korona.  

• Barmarkstrening på Kalnes på torsdager og skitrening i SNØ 

på tirsdager. 

h) Kjerringåsen fikk ikke spillemidler til ny varmestue i tildelingen i 

2020. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 Hopp 

a) Ukentlige trening i Midtstulia. 

b) To jenter fra Askim er med på NSFs jenteprosjekt og har også vært 

på samling på NTG Lillehammer. 

c) Seks hoppere fra ØSK deltok på ungdomssamling i Vikersund. 

d) Det planlegges to renn i Tomter til vinteren. 

e) Det blir vinterfest arrangement i Askim. 

  

02 Høstmøte Østfold Skikrets.  
Møte avholdes både som fysisk og digitalt møte onsdag 28.10.20 kl. 1800. 
Det fysiske møte blir på Foreningshuset Slitu. 
Tom Andre har ansvaret for det digitale møte. 
Det er ønskelig med en orientering fra Team Oslofjord og Team Craft under 
langrennsmøte.   
Tore sjekker om Eirik Myhr Nossum kan holde et foredrag under møte. 

 
 
 
Tom andre 
Sturla 
 
Tore 

 

03 Samling SNØ. Plan for gjennomføring 
Det ble gjort en gjennomgang av informasjonen som ligger ute på 
hjemmesiden. Påmeldingsfristen utsettes til tirsdag etter høstferien 
06.10.20.  Langrenn legger opp til en barmarksøkt og en økt inne i hallen.  
Hjemmesiden ble oppdatert med tidspunkt for treningsøktene.   Sturla og 
Tore blir med som trenere. 
Vi ønsker å ha med ungdomstrenere.  Anne sjekker med ungdomstrenerne i 
Moss. 

 
 
 
 
 
 
Anne 

 

04 Søknader om støtte fra skiforbundet  
Skistyret har vedtatt å fordele kr 800 000 i stimuleringsmidler til aktivitet i 
krets. Halvparten av midlene er knyttet til koronabidraget, mens den andre 
halvparten er søkbare midler.  
NSF ønsker en oversikt over hvilke tiltak/aktiviteter disse midlene vil bli 
brukt til. Frist for å søke de friske midlene er 25.09.20.  
Tiltak som vi ønsker å søke på er:            

• Flere dagssamlinger i egen krets for å øke aktivitet på tvers av 

klubbene. 

• Ekstra kostnader til smittevern ifm. arrangement. Støtte arrangører 

som får økte kostnader. 

• Flere overnattingsplasser ifm.  samlinger for å overholde 

smittevern. 

• Øke kapasitet på transport til samling. 

• Hjelp til gjennomføring av vinterfesten i hopp. 

• Ekstra rengjøring ifm. fysiske møter (høst/vårmøte). 

• Streaming av større møter (høstmøte).       

  

05 Eventuelt   

 
 
Neste møte: Styremøte 22.10.20 Askim. 
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