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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Onsdag 03.02.2021 kl. 1930 
Sted: Teams 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Håvard Lysaker, Anne Segtnan, Tom Andre Brenna og Sturla Korsæth. 
Forfall: John Egil Måleng 
 

Nr.: Saker til behandling  Ansvar Frist 

01 Status koronasituasjon  

• Det jobbes med å få gjennomført WC rennene i Norge i mars.  

• NSF jobber med å få gjenåpnet lokal og regional skiaktivitet. 

• Mye tyder på at regjeringen vil komme med nye retningslinjer 15.02.21. 

Tore  

02 Statusrapport fra Tore og komiteene  

Tore 

• Kretslederne har hatt et møte med skipresident og generalsekretær. 

• Gjennomgang av sakene fra skistyremøte. 

• Regnskap for 2020 viser pr. nå et overskudd på ca. 5 mill. 

• Det vil bli tatt en avgjørelse i slutten av mars om skitinget i 2021 

skal arrangeres som et fysisk møte i Ålesund eller om det blir et 

digitalt skiting. 

Langrenn 

• Trøsken IL har etter at de ble ferdig med å produsere snø i anlegget ved 

Harehjellhytta produsert snø i Sarpsborg by. 

• Gode skiforhold i alle anleggene som har snøproduksjon. 

• Rekrutteringstiltak når vi ikke får gjennomført kretsrenn. 

• Sturla og LK lager et skriv med forslag til rekrutteringstiltak ute i 

klubb 

• Det er planlagt jentesamling i begynnelsen av mai.   

• Sturla kontakter Brit Baldishol i NSF. 

• Lederne i langrennskomiteene i alle kretsene jobber med et brev som 

skal sendes til smittevernmyndighetene, de ulike politiske partiene og 

media. 

Alpint 

• Det er veldig gode forhold i begge alpinanleggene i Østfold 

• Det har vært vanskelig å planlegge treninger pga. skiftende korona 

retningslinjer 

• LF og HL planlegges arrangert på Juvas i juni. 

• Det planlegges en fartssamling på Hafjell etter påske for de som skal 

delta på LF og HL. 

Komitelederne 
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Sturla 

  



 

 

 Hopp 

• Snøproduksjonen er i gang i Prestenga. 

• I Tomter er hele anlegget klart. 

• Det ble flere fine plasseringer til hopperne fra Østfold under NM i 

Granåsen. 

• Det blir ingen storsamling i 2021.  For hopperne i Østfold vil det bli 

regionsamling i Midtstua. 

  

03 Sesongens terminliste 
Langrenn 

• Det jobbes med å få terminfestet KM seinere i vinter.  En aktuell helg er 

13-14.03.21 

• Baglerrennet er flyttet til 07.03.21 

• Det kan bli aktuelt å arrangere kveldsrenn. 

Alpint 

• Det blir ikke KM eller noen andre terminfestede renn i Østfold denne 

sesongen. 

Hopp 

• Rennene i Furukollen og i Tomter, som skulle vært arrangert i januar, 

har blitt avlyst.  

• Rennet 07.03.21 i Tomter vil bli forsøkt gjennomført. 

  

04 Regnskap pr. 31.12.2020 
Regnskapet for 2020 er nå avsluttet.  Det viser et totalt overskudd på kr. 
179 000.- 
Vedtak:  Regnskapet pr. 31.12.20 tas til etterretning. 

Thor  

06 Eventuelt 

a) Valgkomite kretsting 2021 

Det er viktig at valgkomiteen kommer i gang med sitt arbeid. 

Vedtak: Tore tar kontakter valgkomiteens leder Kåre Steffensen. 
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Neste møte: Styremøte 24.03.21. 
 


