
 
 

 
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: 14.03.16. kl.18.30 
Sted: Rygge 
Referent:        Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Kåre Steffensen, Cathrine Winther Johansen, Jan Lexerød, Annvor Greibesland, Jan Børre 

Johansen og Thomas Myrvang. 
Forfall: Tore Sandem 
 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Merknader til ref. fra forrige møte. 
Ingen merknader 

  

 Rapport fra grenene. 
Alpint: 
a) KM SSL er gjennomført.  13 deltakere i KM klassene. Totalt 35 deltakere. 

KM SL ble avlyst.  
b) SIL arrangerer flere klubbrenn i Kjerringsåsen. 
c) Det var med 6-7 løpere fra ØSK på Bendit vinterleker på Ål. 
d) Østfold har ikke hatt deltakere på verken TL eller HL i år. 
e) Jonas Lexerød har deltatt på 5 NC renn i skicross med gode resultater. Jan 

Lexerød skal være rennleder for NM skicross som skal arrangeres på 
Hafjell. 

f) Stein Hessen har engasjert seg i arbeidet rundt Middagsåsen. Grunneieren 
er fornøyd med driften av anlegget i år. Per Weum gjør en fantastisk 
innsats for anlegget. 

g) Frisport gruppa i SIL er flinke til å bidra rundt anlegget i Kjerringåsen. 
 
 
Langrenn: 
a) Siste renn i Swenor cupen er arrangert.   
b) KM stafett ble arrangert i Tistedalen med ca. 40 lag. 
c) Noe færre deltakere fra ØSK under HL i år. Kristina Bergquist stod for den 

beste prestasjonen.  Hun ble nr. 22.  
d) Jørgen Lippert vant sprinten under Nordisk junior landskamp. 
e) Petter Stokkeland (Tistedalen) vant 17 års klassen under NM junior på 

Vang.  Flere andre sterke plasseringer individuelt av ØSK løperne. På 
stafetten tok første laget blant guttene en meget sterk 7. plass.  

  

 



 

 

 Hopp: 
a) Kombilekene ble arrangert på Tolga med 6 utøvere fra Østfold. 
b) Ole Skatvedt og Kurt Kristiansen var prøvehoppere under WC i 

Holmenkollen. 
c) Karoline Skatvedt og Oscar Wøien deltok på FIS cup i Trondheim.   
d) 7 utøvere (hopp og kombinert) fra Østfold deltok på RC renn i 

Linderudkollen.  
e) Under HL tok Karoline seiere både i kombinert og kombinertcross og sølv i 

hopp. 
f) I VM for veteraner i Knyken tok Ole Skatvedt gull, sølv og bronse. Kurt 

Kristiansen tok 2 gull og en sølv. 
g) Under Solan Gundersens vinterleker var det 4 deltakere fra ØSK.  Alle 

deltok både i hopp og kombinert. 
h) Tomter hoppteam har arrangert Hoppiaden med 22 deltakere. 

   

03 Økonomi 
Det framlagte regnskapet pr. 31.12.2015 tas til etterretning.  

  

04 Østfold Skikrets 100 år i 2017. 
Markeringen av jubileumet ble diskutert. 
 

 Historien 1917-2017 
Historien til ØSK er tidligere skrevet for de første 75 årene.  Vi må derfor 
sørge for at historien kompletteres med de siste 25 årene. 
Hver gren må skrive sin del.   Kåre har snakket med David Sjøen (hopp) og 
Øyvind Gressløs (langrenn) og begge er villige til å bidra. 
Når det gjelder alpint sjekker Cathrine med Pål Bøhaugen.  

 

 Idrettslig markering 
Markering i hver gren f.eks. i forbindelse KM eller et felles jubileumsrenn? 
 

 Jubileumsfest 
Det legges opp til en jubileumsmiddag i forbindelse med kretstinget våren 
2017.   

 

  

05 Årsberetning for sesongen 2015/2016. 
Av resultater skal KM vinnere og premierte i HL/NM osv. være med. 
 
Vedtak: Årsberetningene fra grenkomiteene sendes kretskontoret innen 
01.05.2016.    

  

06 Sesongavslutning m/utdeling av bestemannspremier m.m. Cup avslutning.   
Det skal deles ut diverse premier til utøvere: 

 Magnorpremier 

 Jubileumspokal 

 Statuetter (gull, sølv, bronse og stipend)  
I tillegg skal det deles ut blomster til norgesmestere.   
 
Vedtak:  Grenkomiteene sender sine kandidater til kretskontoret innen 
08.04.16. 

  



 

 

07 Pensjonsordning og yrkesskadeforsikring for tilsatte i klubb/krets. 
Saken gjelder ikke adm. sjefene.  ØSK har ingen ansatte som berøres av dette. 
For treneren for Team Veidekke Oslofjord må dette være en del av kontrakten.  
Saken skal tas opp på møte i teamet. 
 
Vedtak:  Det må være samme ordning for alle trenerne i Team Veidekke. 

  

08 Representasjon på Tinget 2016 i Trondheim. 
ØSK har 3 eller 4 delegater avhengig av idrettsregistreringen.   
 
Vedtak: Valg av delegater skjer på styremøte 25.04.16. 

  

09 Framtidig ny landslagsmodell. 
Det ble nedsatt et utvalg våren 2015 som har sett på landslagsmodellen til 
Norges Skiforbund. Utvalget har levert sin innstilling.  De har konkludert med at 
dagens landslagsmodell er den beste for at Norge fortsatt skal være den 
ledende skinasjonen i verden. 
 
Vedtak: Styret i Østfold Skikrets støtter konklusjonene til utvalget og ønsker 
at dagens landslagsmodellen videreføres. 

  

10 Vertskap for Skitinget 2018. 
Vedtak: Østfold Skikrets søker ikke om å få være vertskap for Skitinget i 2018. 

  

11 Hedersbevisninger 
ØSK har ingen kandidater. 

  

12 Eventuelt 
a) Kulåssprinten 
              Det har kommet reaksjoner på at Kulåssprinten ikke står i terminlisten. 
Vedtak:Kåre tar dette opp med leder av langrennsgruppen i Trøsken IL.  
b) Idrettsregistreringen 2015   

Klubbene skal rapportere sine tall i løpet av april. Enkelte klubber må 
kontaktes av kretsstyret for å få på plass registreringen. 

c) ØIK ildsjel pris 
Evt. kandidater foreslås direkte til ØIK. 

d) Rulleskianlegg   
Trøsken IL ble innstilt av kretsstyret men dessverre ble ikke anlegget  
innstilt av NSF og NSSF.   

e) Åpning av skianlegg i Moss 
Kåre var til stede på åpningen av det nye skianlegget i Moss. 

f) Valg på ekstra ordinært ting til våren 
Kåre har snakket med leder av valgkomiteen. 

  

 
 
 
Neste møte: 
Styremøte mandag 25.04.2016 i Askim  


