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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: 29.08.16. kl.18.30 
Sted: Askim 
Referent:        Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Kåre Steffensen, Tore Sandem, Jan Lexerød, Annvor Greibesland, Jan Børre Johansen og 

Thomas Myrvang. 
Forfall: Cathrine Winther Johansen 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Merknader til ref. fra forrige møte. 
Ingen merknader 

  

 Rapport fra grenene. 
Hopp: 
a) KM ble arrangert på plast i Midtstulia i juni. 
b) Flere fra Østfold var med på storsamlingen i Midtstuen.   
c) Oskar Wøien har deltatt på kombisamling i Trondheim.  
d) Et arkitektfirma skal utarbeide tegninger for Prestenga skipark. Prosjekt  

har fått forskuttert spillemidlene fra Askim kommune. 
e) Østfoldsamling i Midtstulia ble arrangert med 15 hoppere (9 fra  

Furukollen og 6 fra Tomter).  Det ble gjennomført 2 hoppøkter og en 
langrennsøkt. Harald Rieber var med som trener. 

 
Alpint: 
a) Det er gjennomført en samling på Juvass med totalt 8 løpere (løpere både 

fra SIL og V/S).  
b) En jr. løpere har begynt på Trysil videregående skole. 
c) Det har blitt jobbet i begge anleggene i sommer. 
d) Spillemiddelsøknaden til anlegget i Middagsåsen ligger på vent. Det 

mangler en godkjenning av anlegg. 
 
Langrenn: 
a) TVOF arrangerer samling for 15-16 åringer i Stokke i september. 3  

løpere fra Østfold er påmeldt. 
b) Det jobbes med å få på plass et team (Team Østfold) for junior- og  

seniorløpere i Østfold. Det har vært møter og det arbeides med en team- 
avtale for å få teamet godkjent hos NSF. 

c) Det er satt opp tre rulleskirenn i Østfold i høst. Bl.a. skal det arrangeres  
KM i Tistedalen. 
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Økonomi 
Det ble redegjort for den økonomiske situasjonen.  

  



 

 

04 Østfold Skikrets 100 år. 
Vedtak: 
Sportslig markering 

 Jubileumsrennet legges til et av KM-ene i hver gren. 
o Langrenn 28-29. januar 2017. 
o KM hopp settes på terminlista i Østfold. 
o Alpint skal ha KM i februar. 

 
 Datoer og sted for den festlige markeringen 

 Jubileumsfesten blir samtidig med kretstinget. 

 Vi innhenter tilbud fra hotellene i Østfold. 

 Aktuelle datoer er 13.05 eller 20.05.  

 Thor Gotaas er en aktuell foredragsholder.  
 
  Jubileumspremier 

 Jubileumsbuff som deles ut på jubileumsarrangementene. 

 Jubileumspin som deles ut på jubileumsfesten. 
 
  Redaksjonskomiteens arbeid 

 Det meste av arbeidet med historien starter etter at grenene har 
levert sine deler. 

 Det gjøres en henvendelse til lagene for å få inn bilder. 

 Leif Skaar skriver historien for alpint. 
 

  

05 Skipolitisk dokument. 

 besøk fra NSF m/info om ny skipolitisk strategiplan og arbeid med denne i 
krets og lag. 

 
Utviklingssjefen i NSF, Helen Ingebretsen, kommer til høstmøte den 24.10.16. 
Hun vil informere om den nye strategiplanen (SUM modellen).  

  

 06 Drøfting av ordningen med utviklingsmidler. 
Ordningen med utviklingsmidler er godt mottatt ute i klubbene og komiteene.  
Trenerkurs og samlinger støttes av disse midlene.  
Vedtak: Det legges ikke opp til mer informasjon om ordningen enn den som 
blir gitt på vår- og høstmøtene. Det ligger også informasjon på kretsens 
hjemmeside. 

  

07 Jan Erøys bortgang. 
Kretsen har satt inn kr. 750.- (tilsvarende bårebukket) til Jan Erøys 
utviklingsfond til yngre langrennsløpere. Kåre har skrevet et brev til familien. 
Vedtak:  Styret støtter avgjørelsen om å gi kr. 750.- til utviklingsfondet. 

  

08 Team Østfold. 
Det jobbes med å få på plass et team (Team Østfold) for juniorer og  
seniorer i Østfold. Det har vært møter og det arbeides med en teamavtale for 
å få teamet godkjent hos NSF. 
Vedtak:  Styret er positive til etablering av et treningstilbud for juniorer og 
seniorer i Østfold. Men det er viktig at samlingene blir koordinert med 
samlingene som LK ØSK arrangerer. 

  



 

 

09 Møteplan for høsten. 
Vedtak: 
Møteplan høsten 2016 

 Styremøte 26.09 Moss 

 Høstmøte 24.10 Tistedalen? 

 Styremøte 21.11 Askim 

 Styremøte 12.12 Moss 

  

10 Eventuelt 
a) Terminliste 2016-17 

Det er viktig at arbeidet med terminlisten 2016-17 starter nå.   
 

Vedtak:   Terminlisten sesongen 2016-17 skal være klar 15.10.2016 
 

b) Statuett til Ole Haldor Jensrud. 
Ole Haldor fikk ikke denne statuetten på vårmøte. Den er bestilt men 
vi har ikke mottatt den enda. Jan L. purrer Premiespesialisten. 

 
 

 
 
Komite-
lederne 
 
 
 
Jan L. 

 
 
15.10 

 
 
 
Neste møte: 
Mandag 26.09.2016 (Moss) 


