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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: Mandag 16.01.2017 kl. 1830 
Sted: Norconsult, Askim 
Referent:        Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Kåre Steffensen, Jan Børre Johansen, Tore Sandem, Jan Lexerød og Thomas Myrvang. 
Forfall: Cathrine Winther Johansen og Annvor Greibesland.  
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Merknader til ref. fra forrige møte. 
Ingen merknader 

  

02 Rapport fra grenene. 
Langrenn: 
a) Mange bra resultat av ØSK løperne under NC rennet på Nes. 
b) Anleggene i Spydeberg, Trøsken og Moss er snølagt. 
 
Hopp: 
a) Det er bare anleggene i Botne og Raufoss som er hoppklare for rekrutter. 
b) Linderudkollenrennet ble avlyst pga. snømangel. 
c) Jentene og guttenes Holmenkollrenn arrangeres 21-22.01.17 i Midtstulia. 
d) Vanskelig å få med noen til å snølegge bakkene i Furukollen. 
e) HK har hatt et møte med Tomter i forbindelse med arrangementet av  

jubileumsrennet 29.01.17.Det kan bli aktuelt å flytte rennet til 05.03.17.    
 
Alpint:  
a) Kjerringåsen og Midagsåsen har produserer mye snø.  
b) Det er vanskelig å skaffe overnatting i forbindelse med Telenorlekene på  

Voss. 
c) Mange utøvere kjører renn utenfor kretsen. 
d) De aktive trener og konkurrere for SIL alpint. 

  

03 Økonomi 
Regnskapet pr. 31.12.2016 er ikke ferdig og må behandles seinere. 

 
 

 

04 Budsjett 2017. 
Budsjettene til alpint, hopp og langrenn for 2017 ble gjennomgått. 
 
Vedtak: Budsjettene til alpint, hopp og langrenn ble godkjent. 

  



 

 

05 Sportslig markering av 100-årsjubileet. 
Følgende markeringer blir gjennomført i vinter. 

 KM normaldistanse i Trøsken 28.01.17 (langrenn) 

 Kretsrenn i Tomter 29.01.17 (hopp) 

 Jubileumsarrangement i Kjerringåsen 11.02.17 (alpint) 
 
Viktig at arrangørene markedsfører at disse rennene er jubileums-
arrangement. 
 
Kåre sørger for beachflagg og halser til de forskjellige jubileumsrennene. 

  

 06 Anleggssøknad rulleskianlegg. 
Ordningen med ekstraordinære midler til rulleskiløyper er videreført for 2017. 
Fristen for å søke er 15.01.17. Kretsene skal innen 31.01.17 prioritere 
søknadene i egen krets. I Østfold har Fredrikstad Skiklubb og Ørje IL søkt om 
midler.  Begge søknadene er gode og innenfor kriteriene.   
 
Vedtak:  Kretsstyret prioriterer søknaden fra Fredrikstad øverst.  Et rulleski- 
anlegg så bynært i Norges 6. største by vil bety mye for alle skirekruttene i 
byen.  I tillegg er det planlagt et skiskytteranlegg i forbindelse med løypen. 

  

07 Søknader om tilskudd til prepareringsutstyr – prioritering. 
Det har kommet inn fem søknader om midler til prepareringsutstyr. Kretsens 
prioriteringer skal sendes NSF innen 15.01.17. 
Vedtak:  Følgende prioritering ble gjort 

1 Tistedalen FL 
3 Moss Skiklubb 
2 Hobøl  IL 
4 Båstad IL, Ski 
5 Trøsken IL 

  

08 Jubileumsmarkering 20.05.17. 
Tore har vært i kontakt med Thor Gotaas og han er bortreist den 20.05.17.  Et 
alternativ kan være Thorkild Gundersen fra Hærland. Han har skrevet boken 
«Hva jeg snakker om når jeg snakker om langrenn».  Vi diskuterer dette videre 
i jubileumskomiteen. 

  

09 Eventuelt 
Ingen saker 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Neste møte: 
Styremøte mandag 13.03.17 i Askim 


