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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: 07.09.15. kl.18.30 
Sted: Askim 
Referent:        Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Kåre Steffensen, Tore Sandem, Jan Lexerød, Jan Børre Johansen og Thomas Myrvang. 
Forfall:             Cathrine Winther Johansen og Annvor Greibesland. 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Konstituering av nytt styre. 
Kåre presenterte de nye styremedlemmene og orientere om arbeidet i 
kretsstyret. 

  

02 Rapport fra grenene. 
Alpint: 
a. Tre løpere fra ØSK har vært på breddesamling på Fonna i sommer. 
b. En jr. løper har begynt på Trysil videregående skole. 
c. Skicross ungdommen skal til Sölden i høstferien. 
d. Lite oppmøte på barmarkstreningene,  så disse er lagt på is. 
e. Det har vært god down hill aktivitet i Kjerringåsen i sommer. 
f. Usikkerhet rundt driften av Middagsåsen neste sesong. Grunneier er ikke 

villig til å ettergi gjeld. 
Langrenn: 
a) Rulleski grand prix er arrangert i Tistedalen og Fredrikstad i august. 
b) Det skal arrangeres rulleskirenn i Askim og KM i Tistedalen seinere i høst. 
c) Team Veidekke Oslofjord er i full gang. Det er vanskelig å skaffe  

sponsorer.  
d) Det jobbes med terminlista for neste sesong.   
e) Vanskelig å finne ledige overnattingsplasser for NC.  
Hopp: 
a. HK har gjennomført en dagsamling i Midtstulia i august. Det ble brukt 

trenere fra kretsen.  Jan Kristian Bjørn fra NSF kjørte en langrennsøkt for 
kombinert.  Det var med 16 utøvere. 

b. Oskar Wøien har vært på en kombinertsamling i Trondheim. 
c. Karoline Skatvedt og Marius Aas Hast skal delta på renn i Oberstdorf. 
d. Det jobbes med et hopp/skileikanlegg i Prestenga i Askim.  Askim 

kommune har bevilget 1. mil for 2017.  Det jobbes med 
spillemiddelsøknad. 

e. KM for 13-16 åringer arrangeres for regionen (Østfold, Akershus, Oslo) i 
Furukollen til vinteren. 

 
  
 

 
 
 

03 Økonomi. 
Det framlagte regnskapet tas til etterretning. 

  

https://www.google.no/search?q=down+hill&espv=2&biw=1920&bih=1091&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCwQ7AlqFQoTCNrjx_Tw6ccCFYG9LAod3AYGMQ


 

 

04 Antidopingarbeidet på kretsnivå. 
Det har blitt avholdt et møte på Ekeberg der Antidoping Norge deltok. 
Kretsene Oslo, Akershus, Østfold og Telemark/Vestfold var repr. på møte. 
Antidoping Norge er en stiftelse.  
Målet er at klubbene skal gjennomfører Rent idrettslag og alle utøvere skal 
gjennomføre Ren utøver.   
Alle team skal gjennomføre Ren utøver i høst. 
Antidoping Norge vil være tilstede på vårt høstmøte 2015. 

  

05 Anleggsprisen for 2015. 
- NSF deler ut pris til klubber som har gjort fremragende arbeid på 

anleggssiden. Kriterier er utarbeidet. 
Frist for å fremme kandidat(er) er 01.10.2015 
Vedtak: Østfold foreslår Tistedalen skianlegg.   

  

06 Møteplan høsten 2015: 

 Styremøte tirsdag 06.10 - Askim 

 Høstmøte tirsdag 20.10 - ? 

 Styremøte mandag 02.11 - Rygge 

 Styremøte mandag 07.12 - Rygge 

  

09 Eventuelt 
a) Terminlistene 2015-16 

Vedtak: Terminlisten skal være ferdig i alle grener innen neste 
styremøte. 

 
 
Komiteledere 
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Neste møte: 
Styremøte mandag 06.10.2015 


