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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 14.03.2017 kl. 1830 
Sted: Norconsult, Askim 
Referent:        Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Kåre Steffensen, Jan Børre Johansen, Tore Sandem, Annvor Greibesland og Thomas 

Myrvang. 
Forfall: Cathrine Winther Johansen og Jan Lexerød.  
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Merknader til ref. fra forrige møte. 
Ingen merknader 

  

02 Rapport fra grenene. 
Langrenn: 
a) Det har vært færre deltakere både på KM arrangementene og Swenor  

cupen. Spesielt dårlig var deltakelsen på KM stafett i Tistedalen. 
b) HL ble arrangert på Tolga. 
c) Under NC jr. på Voss var det mange gode plasseringer.  Best var Jørgen  

Lippert med en sterk 3. plass på sprinten.  
d) NM jr i Harstad.  Veldig varierende vær som gjorde at smøringen var  

utfordrende. Førstelaget til guttene ble nr. 5 på den avsluttende stafetten. 
e) Espen Frorud hadde flere sterke prestenasjoner under NM senior del 1 på  

Lygna.   
f) Sindre Odberg Palm deltok på WC sprinten i Drammen  
 
Hopp: 
a) Østfold har hatt deltakere på følgende renn i vinter: 

 Jentenes og guttenes Holmenkollrenn i hopp og kombinert i 
Midstulia 21-22.01. 

 Regions cup i Breimyrbakken Botne 29.01. 

 Kombilekene 04-05.02 i Gausdal. 

 Solan Gundersen vinterleker på Alvdal 24-26.02. Hopperne deltok 
på mix lag. Totalt 4 utøvere fra ØSK. 2 deltok også i kombinert. 

 Under HL på Tolga var det 3 utøvere fra ØSK. 2 deltok i kombinert.  
ØSK stilte eget lag i hopp.  

 FIS Youth Cup i Trondheim. 2 løpere fra Østfold. 
b) Det er igjen et renn i regionscupen i Gjerpenkollen i Drammen.  
c) Søndag 5. mars arrangerte Tomter ØSKs 100 jubileumsrenn. Tomter  

hadde lagt ned mye arbeid for å få gjennomført rennet. David Sjøen sa 
noen ord fra kretsen.  
   

Alpint:  
a) ØSK stiller med løpere både på HL og AL. 

  



 

 

03 Jubileumsarrangementer. 
a) Jubileumsrennet i langrenn ble arrangert av Trøsken.  Et flott arrangement 

men man kunne ha ønsket noen flere deltakere. 
b) Jubileumsarrangement i alpint i Kjerringåsen var meget bra.  Mange 

deltakere.   
c) Jubileumsrennet i hopp ble et veldig bra arrangement. Vi takker Tomter 

for en imponerende innsats for å få gjennomført rennet. 

 
 

 

04 Økonomi 
Det framlagte regnskapet pr. 31.01.2016 tas til etterretning. 

  

05 Søknad om fondsmidler fra Trøsken. 
Søknad om støtte fra Trøsken IL til snøproduksjon og rulleskiløype. Søknad 
beskriver planene og budsjett.  
Vedtak:  Anlegget til Trøsken støttes med kr. 25 000.- av langrennskomiteens 
fond. 

  

 06 Skipolitisk dokument – Handlingsplanen. 
Det ble gjort en kort gjennomgang av de prioriteringen vi gjorde på forrige 
møte.  Dette jobbes det videre med på neste møte. 
På dette møte kommer Helen Ingebretsen (utviklingssjef i NSF) for å hjelpe oss. 
Møte blir tirsdag 4. april kl. 1830 i Moss. Grenkomiteene inviteres også til 
dette møte.  

  

07 Fluor bruken 
Kretslederne diskutert dette på et møte i Lahti i forbindelse med VM.  
Det er satt ned et utvalg i NSF/LK som skal fremme forslag til vårmøte i NSF 
2017.  Det er viktig at kretsen informerer klubbene om de tiltakene som settes 
i verk og faren ved bruk av fluor produkter 

  

08 Antidopingarbeidet i kretsen – “Ren utøver”! 
Det må settes mer fokus på dette i møter med klubbene. Det sjekkes at alle 
har gjennomført renn utøver.   Vår handlingsplan for antidopingarbeidet er trå 
med den måten de andre kretsene også jobber med denne saken. 

  

09 Jubileumsmarkering 20.05.17. 
Jubileumskomiteen jobber med selve markeringen.  Det skal lages en kort- 
versjon av kretsens historie som skal legges fram i forbindelse med 
markeringen 20.05.  Vi mangler en del bilder og kortversjonen av beretningen 
til alpint.   

  



 

 

10 Eventuelt 
a) Søknad fra HK om utviklingsmidler til to deltakere som deltar på FIS   

Youth Cup i Trondheim 
Det søkes om totalt kr. 6360.-. 

Vedtak:  Søknaden fra HK støttes med inntil kr. 6360.-. 
 
b)  Årsberetning 2016-17 

Komiteenes årsberetninger sendes kretskontoret innen 07.04.17  
 

c) Programsatsingsmidler til rulleskiløyper 
Fredrikstad Skiklubb og Ørje IL søkte om midler.  ØSK prioriterte 
Fredrikstad foran Ørje.  Det var totalt 30 søknader.  Fire søkere er innstilt 
av NSF og NSSF.  Ingen av våre søkere ble innstilt selv om begge har levert 
gode søknader. 

 
d) Bestemannspremier og statuetter 

Premiene deles ut i forbindelse med Swenor avslutningen.  Komiteene 
skal innstille kandidater til Magnorpokalene og Jubileumspokalene.  
Komiteene utarbeider også lister over de som har blitt premiert i HL eller 
NM junior siste sesong. 

Vedtak: Forslag på kandidater til Magnorpokalene og Jubileumspokalene 
samt liste over de som ble premiert under HL eller NM junior siste sesong 
sendes kretskontoret innen 07.04.17.   
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Neste møte: 
Styremøte tirsdag 04.04.17 i Moss 


