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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Onsdag 24.01.2021 kl. 1800 
Sted: Teams 
Referent:     Thor Gjelsvik 
Deltakere:      Tore Sandem, Håvard Lysaker, Anne Segtnan, Tom Andre Brenna, John Egil Måleng, Sturla 

Korsæth og Kåre Steffensen (valgkomite/anlegg) 
 

Nr.: Saker til behandling  Ansvar Frist 

01 Statusrapport fra Tore, komiteene og anlegg 
Tore – status NSF sentralt 

• NSF har et overskudd på kr.  5,5 mil i 2020.   
• Skiutviklere - det er foreslått flere løsninger for finansiering av 

stillingene. 

Anlegg v/Kåre Steffensen 
• Fredrikstad skiarena ble åpnet høsten 2020. 
• Hoppanlegget i Tomter er rehabilitert. 
• Rulleskiløypa er åpnet på Kjølen Sportssenter.  Løypa er koblet sammen 

med anleggsveien til vindmølleanlegget. 
• I Spydeberg skianlegg har det blitt bygget servicebygg.  Det jobbes med 

å få laget rulleskiløype i anlegget. 
• Middagsåsen har søkt midler til små hoppbakker ifm. alpinanlegget. 
• Prestenga i Askim har fått på plass snøproduksjon. 
• Anleggsplanen for ØSK videreføres med noen små endringer. 

Langrenn 
• Både SNØ-cup og Oslofjord-cup har blitt avlyst. 
• Det har blitt arrangert to KM i Spydeberg i mars. 
• Rulleskirennet som var planlagt 17.04.2021 er utsatt. 

Alpint 
• Alle bakkene både i Kjeringsåsen og Middagsåsen har vært oppe stort 

sett hele vinteren. 
• I Middagsåsen har det vært alpintreninger mandag og onsdag, skiskole 

på tirsdager.  Det har vært bra deltakelse.   
• SIL har kjørt trening med tidtagning i Kjerringåsen.   Det blir 

premieutdeling i morgen kveld. 
• John Egil har gjennomført skidelen på trener 1 kurs med 11 deltakere. 
• LF og HL er planlagt på Juvass i sommer. 

Hopp 
• De eldste i treningsgruppa har trent i Oslo. 
• Raw Air hoppskole er gjennomført 3 ganger på Tomter og en gang i 

Prestenga. 
• De fleste rennene på Østlandet har blitt avlyst. 
• KM hopp og kombinert arrangeres under Kollenhoppuka i sommer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 NSFs ting 2021 (12.06.2021) 
NSFs ting er vedtatt gjennomført digitalt lørdag 12.06.2021 fra kl. 0900.  ØSK har 
3 delegater.  Påmelding medio april 2021. 
Vedtak: ØSK stiller med følgende delegater på NSFs ting 2021: 

• Tore Sandem 
• Anne Segtnan 
• Håvard Lysaker 

  

02 Skikretsting med vårmøter 11.05.2021 Slitu 
• Gjennomføring 
• Valg status 

Det aller meste er på plass.  Valgkomiteen håper å ha ferdig sin 
innstilling før påske. 

• Bestemannspremier som deles ut på kretstinget 
• Årsberetninger 

Vedtak: Det jobbes med å finne en dirigent som behersker Teams til neste 
styremøte.   
Det skal på skikretstinget deles ut jubileumspokaler, Magnorpokaler og 
statuetter/stipend for sesongene 2019-20 og 2020-21.  Frist for å sende inn 
forslag er 23.04.2021. 
Komiteene sender sine beretninger for 2020-21 til kretskontoret innen 
15.04.2021. 
LK utnevner nytt medlem til styringsgruppa til Team Elon Oslofjord etter 
kretstinget. 
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03 Søknader om koronastøtte etter endt sesong (totalt kr. 40 000.-) 
Kretsen har allerede brukt kr. 8 000 på SNØ samlingen.  Det har kommet noen 
andre søknader. 
Vedtak: Det sendes ut en e-post til alle klubbene der alle får mulighet til å 
søke om midler.  Søknadsfristen settes til 15.04.2021.   Fordelingen gjøres på 
neste styremøte. 
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04 Eventuelt 
a) Kontaktperson para 

Per Weng kan være en aktuell kontaktperson for para i ØSK.  Tore 
kontakter Per. 

b) Samling Kalnes. 
Vedtak: Det startes IKKE planlegging av en ny samling på Kalnes før     
                smittesituasjonen er under kontroll. 
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Neste møte: Styremøte 28.04.21. 
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