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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: 26.09.16. kl.18.30 
Sted: Moss 
Referent:        Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Kåre Steffensen, Cathrine Winther Johansen, Jan Lexerød, Jan Børre Johansen og Thomas 

Myrvang. 
Forfall: Tore Sandem og Annvor Greibesland. 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Merknader til ref. fra forrige møte. 
Ingen merknader 

  

 Rapport fra grenene. 
Hopp: 
a) Det ble arrangert renn i Midstulia 17-18.09.16. Fem hoppere fra Østfold. 
b) Samme helgen ble det arrangert sommermesterskap i kombinert på      

Lillehammer. To deltakere fra ØSK. Karoline Skatvedt vant kvinneklassen. 
c) Nytt renn i Linnerudkollen 09.11.16. 
d) Begge teamene starter innetrening i oktober. 
e) Det jobbes med å få på plass et renn i forbindelse med 100 års jubileumet  

til ØSK. 
Alpint: 
a) KM arrangementene blir 07.02.17 (SL) og 12.02.17 (SSL) i Kjerringåsen.   
b) Jubileumsrennet i alpint blir enten et eget arrangement eller lagt til KM 

SSL 12.02.17. 
c) Første samlingen på snø blir i starten av november. 
d) Freeskigruppa i SIL har fått god media omtale i Sarpsborg Arbeiderblad.  
Langrenn: 
a) Tre rulleskirenn har blitt arrangert. KM rulleski ble gjennomført i  

Tistedalen med ca.  50 deltakere. 
b) Samlingen TVOF arrangerte i Stokke var vellykket.  3 deltakere fra Østfold. 
c) Det jobbes med terminlisten for neste sesong. Prøver å få på plass KM  

arrangementene først. Det blir et renn i Oslo Sportslager cup i Østfold  
den 07.01.17. 

d) NSF har godkjent teamavtalen for Team Østfold. Pr. i dag er det ca. 15  
løpere i teamet. 

e) LK har sitt første møte 14.10.16. 
f) Det har vært en del spørsmål rundt overnattingsopplegget i forbindelse  

med NC og NM jr. Nytt i år er at arrangøren i samarbeid med NSF har 
booket overnatting for alle kretsene. 
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Økonomi 
Det ble redegjort for den økonomiske situasjonen.  
a) Det er budsjettert med kr. 80 000.- i kretskontingenten. Pga. færre 

medlemmer i klubbene vil vi få inn kr. 70 000.-. 
b) ØSK har mottatt kr. 161 000.- i støtte fra NSF. 
c) Det vil bli krevd inn deltakeravgift fra rulleskirennene. 

  

04 Østfold Skikrets 100 år. 
Det vil bli et møte i redaksjonskomiteen innen midten av oktober. De som 
skriver historien i grenene vil også bli innkalt til dette møte. 
Cathrine har innhentet tilbud fra tre hoteller i Østfold til kretsting og 
jubileumsarrangement. Cathrine venter på pris på møterom fra Quality Hotel 
Fredrikstad.  
Vedtak: Jubileumsarrangementet og kretstinget legges til Quality Hotel 
Fredrikstad 20.05.2017. 
 

  

05 Antidopingprogrammet. 
Vi har laget en handlingsplan for dette arbeidet som vi må følge opp.     
Vedtak:  

 Kretsstyret tar ren utøver i forbindelse med et kretsstyremøte.  

 Deltakerne på samlingen i Torsby tar ren utøver i forbindelse med 
samlingen.  

 Alpint har bare en utøver over 12 år.  Hun går på Trysil videregående. 

 Klubbene, som skal arrangerer KM, skal ha gjennomført rent IL.  
 

  

 06 Høstmøte i NSF og ØSK. 
Pga. at det ikke er et egnet møterom i rulleskianlegget i Tistedalen vil 
høstmøte bli arrangert på Harehjellhytta i Trøsken.  
Hovedsaken på møte blir den nye tiltaksplanen (SUM modellen).   Det vil bli en 
presentasjon fra administrasjonen i NSF. 
NSF høstmøter blir ikke arrangert samlet.  Kretsledermøte og fagmøte 
langrenn arrangeres på Helsfyr 21-23.10.16.  Alpint har sitt møte helgen etter 
på Gardermoen.  Hopp har regionalt møte på skimuseet i Holmenkollen 
28.10.16  

  

07 Innvielse av nye skianlegget i Trøsken. 
Kåre og Jan Børre var til stede ved åpningen av det nye skianlegget i Trøsken. I 
tillegg til rulleskianlegget er også anlegget oppgradert når det gjelder 
snøproduksjon, lys og trase. Klubben vil søke kretsen om støtte til 
snøproduksjonsanlegget. 

  

10 Eventuelt 
a) Pengepremiering i nasjonale renn. 

Det ser ut til at det også i år har blitt delt ut pengepremier i 
forbindelse med Opelsprinten i Askim.  Reglementet er klart på at det 
ikke kan deles ut pengepremier.  

Vedtak:  Kåre tar kontakt med arrangøren.   Hvis det er riktig at det har blitt  
delt ut pengepremier vil vi sende et brev til klubbene, som 
arrangerte, der vi presiserer hvilke regler som gjelder. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Neste møte: 
Høstmøte mandag 24.10.2016 (Trøsken) 


