
 
 

 
Østfold Skikrets 
 
Strømsveien 80, 2010 STRØMMEN 
 
2010 Strømmen 
 
Besøksadresse: Idrettens hus, Strømsveien 80 
 
 
 
T: (+47) 66 94 16 10 — F: (+47) 63 81 99 95 
  
 
 
skiforbundet.no — ostfold@skiforbundet.no 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: 06.10.15. kl.18.30 
Sted: Askim 
Referent:        Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Kåre Steffensen, Tore Sandem, Jan Lexerød, Jan Børre Johansen, Annvor Greibesland og 

Thomas Myrvang. 
Forfall: Cathrine Winther Johansen  
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Merknader til ref. fra forrige møte. 
Ingen merknader 

  

02 Rapport fra grenene. 
Alpint: 
a) Sarpsborg IL har startet med barmarkstrening. Foreløpig er det bare 3-4      

stk. som er med på treningene.  
b) Det har vært løpere fra kretsen i Sölden i høst. 
c) V/S har spillemiddelsøknaden klar for å lage barnebakke i Middagsåsen.   

Klubben må ha på plass avtalen med grunneier før søknaden kan sendes. 
d) Info om HL Bjorli og Telenorlekene Meråker er sendt aktuelle deltakere. 
e) Det er planlagt treningssamlinger før jul.  Dette er et samarbeid mellom  

V/S og SIL 
f) Det vil bli arrangert trener 1 kurs i Sarpsborg i høst/vinter. 
 
Langrenn: 
a) Info om Torsbysamlingen 16-18.10 er lagt ut på hjemmesiden.   
b) Snøsamlingen på Budor blir helgen 04-06.12. 
c) Det jobbes fortsatt med å få plass felles overnatting i forbindelse med NC. 
d) Kretsens opplegg rundt HL på Fauske er klart.  
e) KM rulleski ble arrangert i Tistedalen den 19.09.  Det var 47 startende.   

Diplomene til kretsmesterne deles ut til klubbene på høstmøte.  
f) Team Veidekke er godt i gang med forberedelser til sesongen.  Det  

arrangeres åpne samlinger der andre juniorer og senior kan delta.  
 
Hopp: 
a) Både Tomter og Furukollen har begynt barmarkstreninger.  Rundt 20 stk. 

på treningene totalt i begge teamene. 
b) Snøsamling for begge teamene i Gausdal i desember. 
c) Skianlegget Prestenga (Askim). Det jobbes med økonomisk støtte fra flere 

hold.  Det er laget en søknad om tippemidler som er sendt Askim 
kommune. 

 
  
 

 
 
 

03 Økonomi. 
Det framlagte regnskapet tas til etterretning.  
Kåre tar kontakt med Terje Jensen vedr. regnskap for Rudskogen Grand prix 
2015. 

 
 
Kåre 

 
 
02.11 



 

 

04 Oppnevne kontaktperson for integrering. 
Kretsene har blitt oppfordret om å oppnevne en integreringskontakt. 
Vedtak:  Tore Sandem er kretsens kontaktperson for integrering. 

  

05 Terminliste for sesongen. 
Langrenn:   
Terminlista er klar.  Det kan komme noen flere arrangement.  
Regionscupen for 15-16 år skal ha et renn i Ørje den 03.01.16. 
Hopp:  
Det er mange ting som skal koordineres.  Terminlista er på plass. 
Alpint: 
Det vil bli kretsrenn 30-31.01 og 06-07.02.  Alle rennene vil bli arrangert i 
Kjerringåsen. 

  

06 Høstmøte i Østfold Skikrets. 
Høstmøte blir tirsdag 20.10 kl. 1800 på skihytta til Fredrikstad Skiklubb. 
Halvor Byfuglien kommer fra Antidoping Norge.  Han vil kjøre en presentasjon 
rund temaet. 
Fredrikstad Skiklubb får muligheten til å orientere om sine anleggsplaner i 
Fredrikstadmarka. 
Etter fellesmøte vil det bli grenvise høstmøter. 

  

07 Årsberetning hopp sesongen 2014-15. 
Det ble på skikretstinget 2015 vedtatt at årsberetningen for hopp 2014-15 
skulle behandles på høstmøte 2015. HK har beretningen klar. 
Thomas gir en orienterer på høstmøte før beretningen tas opp til votering. 
Vedtak: Styret anbefaler det ekstra ordinert kretstinget å godkjenne den 
framlagte årsberetningen for hopp sesongen 2014-15. 

  

08 Eventuelt 
a) TD kurs langrenn  

Jan Børre sjekker med Per Nymoen. 
b) TD kurs alpint 

Jan L. sjekker med Gunnar Johansen om mulighet til å få med deltakere 
på TD kurs i høst. 

c) Trener kurs langrenn i Østfold 
Jan Børre sjekker behovet for trenerkurs på høstmøte.  

 
Jan Børre 
 
Jan L. 
 
 
Jan Børre 
 

 

 
 
Neste møte: 
Styremøte mandag 02.11.2015 på Rygge 


