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Referat fra styremøte Østfold Skikrets. 
Dato: 13.04.15. kl.18.30 
Sted: Rygge 
Referent:        Thor Gjelsvik 
Deltakere:       Kåre Steffensen, Tore Sandem, Terje Jensen, Cathrine Winther Johansen, Annvor 

Greibesland og Jan Lexerød. 
Forfall: Karl Sofus Engen 
 

Nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

01 Merknader til ref. fra forrige møte. 
Ingen merknader 

  

02 Rapport fra grenene. 
Alpint: 
a) Begge alpinanleggene i kretsen ble stengt for 4 uker siden. 
b) En del løpere har vært på renn og samlinger utenfor kretsen. Jonas    
         Lexerød har deltatt på NM skicross som ble arrangert i Trysil.  Jonas har  
         vært skadet store deler av sesongen. 
c) Frisportgruppa i Sarpsborg IL driver freestyle aktiviteter i Kjerringåsen. 
d) Downhill syklingen er i fullgang i Kjerringåsen. 
 
Langrenn: 
a) Nesten alle kretsrennene er gjennomført. Deltakelsen har vært god. 
b) Løperne fra Østfold har hevdet seg godt i mesterskapene i vinter. 
        Stafettlaget til jentene under NM jr. tok en flott 14. plass 
c) Team Østfold har hatt et møte og det er bestemt at de vil fortsette som 

tidligere. 
d) Slik det ser ut nå vil det bli to rulleski arrangement i kretsen i sommer.  
         KM i Tistedalen og Rulleski grand prix som har Trøsken som teknisk    
         arrangør. 
e) Kulåssprinten ble en folkefest med Trøsken som teknisk arrangør. 
f) Kontaktpersonene som LK har utnevnt til NC og NM har fungert bra. 
g) Østfold stilte ikke lag under årets ungdomsstafetten. 
 
Hopp: 
a) Karoline Skatvedt fra Trøgstad har vært på landslaget i kombinert for  

damer.  Hun har deltatt på flere internasjonale renn.  Hun har også deltatt  
på NM senior hopp. 

 
  
 

 
 
 

03 Økonomi. 
Det framlagte regnskapet tas til etterretning. 
Vedtak:  Langtidsbudsjettet for perioden 2015-2017 legges fram på 
kretstinget. 

  



 

 

04 Adm. kostnader for deltakelse i ”Team Veidekke”. 
Team Veidekke har hatt gode resultater den første sesongen.  Sindre O. Palm 
fra Spydeberg IL har hevdet seg meget godt. Oslo Skikrets har fakturert de 
andre kretsene i teamet for administrasjonskostnader på kr. 7 000.- for 2014. 
Det er signaler om at dette skal belastes teamet heretter. 
Vedtak:  ØSK betaler administrasjonskostnadene på kr. 7 000 for 2014. 

  

05 Tilskudd til rulleskianlegg fra KUD/NSF. 
Tilskuddet til rulleskianlegg fra KUD/NSF er på totalt kr. 24 mill. for 2014.  Vi 
har tre anlegg som kan være aktuelle(Trøsken, Moss og Tistedalen).  
Søknadsfristen for å søke tilleggsmidler til rulleskianlegg er 01.05.15.  Kretsene 
har frist til 10.05.15 med å prioritere søknadene.   
Vedtak: Det kan bli aktuelt å kalle inn til et styremøte for å behandle 
søknadene om tilleggsmidler i uke 19. 

  

06 Drøfte oversikt over trenere/fagpersoner og utøvere som har vært involvert 
på toppidrettsnivå. 
Toppidrettsutvalg i Østfold Idrettskrets ønsker er oversikt over 
trenere/fagpersoner og utøvere som har vært involvert på toppidrettsnivå.   
Aktuelle langrennsløpere er Vibeke Skofterud, Ola Vigen Hattestad og Jens 
Arne Svartedal. I tillegg har vi hopperen Geir Atle Wøien.  Aktuelle 
langrennstrenere er Per Ola Gasmann, Jan Gunnar Berger, Hans Lie og Øyvind 
Gressløs. 

  

07 Gå gjennom gjennomføringen av Tinget/Vårmøte på Ørje. 
Kretstinget arrangeres mandag 11.05 på Ørje.  Kåre og Thor lager kjøreplan for 
møte.  Tor Back (kretsleder N-Trøndelag) kommer fra skistyret.  Aktuelle 
temaer som vi kan utfordre han på er utdanning og anlegg.  Kåre vil redegjøre 
for ØSKs handlingsplan for 2014-16. 

  

08 Premieutdeling/sesongavslutning 15.04.2015. 
Premieutdelingen blir onsdag 15.04 på Greåker videregående 
Ragnhild Haga vil komme og fortelle om sin karriere.   
Det skal deles ut bestemannspremier og stipender. 
Jubileumspokaler (17-20 år) 
Vedtak: Jubileumspokalene tildeles Jonas Lexerød, Vansjø og Svinndal IL og 
Margit Sandem Fjellengen, Askim IF.  
Magnorpokaler (13-16 år) 
Vedtak: Magnorpokalene tildeles Petter Stokkeland, Tistedalen FL og Kristina 
Bergquist, Rømskog IL.  
Stipend kr. 3 000.-. 
Vedtak: Stipend tildeles Marius Svendsby, Tistedalen FL og Hanna Ruud 
Barland, Mysen IF. 

  

09 Status fra valgkomiteen. 
Valgkomiteen jobber med å få på plass styret og komiteer.  Styret skal foreslå 
en ny valgkomite på kretstinget. 

  

10 Eventuelt 
a) 100 års jubileum til ØSK i 2017 

Terje Jensen(Tistedalen FL) har sagt seg villig til å lage ØSK historie fra 
1977 til 2017.  For tiden før 1977 foreligger det et 75. års jubileumshefte.  

 
 

 

 
 
Neste møte: 
Skikretsting 11.05.2014 på Ørje 
Alt. styremøte i uke 9 


