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06.10.15 Moss skiklubb- kunstsnøprosjekt v/Claus Coren 
Møtet ble åpnet med tenning av lys og ønske om fred og vennskap. 
 
Etter noen rotarysaker, ble ordet gitt til kveldens foredragsholder, Claus Koren, leder for Moss 
skiforening. Temaet var «Moss skiklubb – kunstsnøprosjekt v/leder Claus Koren». 
 
Etter å ha presentert seg selv som ny leder i Moss skiklubb, ga han et historisk tilbakeblikk på klubben og 
dens aktiviteter.   
Klubben har sine røtter tilbake til 1928, men det har vært organisert skiaktiviteter i mossedistriktet helt fra 
1890-tallet.   
Klubben var tidlig ute med å arrangere renn, blant annet ble det arrangert damelangrenn så tidlig som i 
1931. 
 
Skihytta. 
Hytta ligger på 101 moh og har eksistert som serveringssted siden 1936. Her er det konserter, 
arrangementer og kurs. Som alt annet, er også skihytta dugnadsbasert. 
 
Kjente arrangementer. 
«Onsdagsrennet» har vært arrangert siden 1970, 
«Mossemarka rundt» siden 1971 og 
«Gjørmeløpet» fra 1987. 
 
Kunstsnøanlegget. 
Koren gikk så over til å redegjøre for kunstsnøprosjektet og valget av Noreødegården.   
Dagens prosjekt startet med et mandat gitt i januar 2014 etter at ulike alternativer hadde vært vurdert.  
Anlegget vil både være krevende å bygge og drifte, men det vil gi oss langt mer forutsigbarhet i år med 
lite natursnø. 
Prosjektet er kostnadsestimert til ca. 7,1 mill. kr. og finansiert slik, 
 
Spillemidler    3,1 mill. kr. 
Moss kommune    0,5    «» 
Sparebanken Østfold Akershus  0,5    «»  
Gaver og leverandørrabatter  1,0    «» 
Dugnad     2,0    «» 
 
35 bedrifter er med på å støtte driften. 
 
Etter hvert ønskes det også å anlegge en rulleskiløype.  Dette er for øyeblikket på utredningsstadiet. 
 
 
Møtet ble avrundet kl 21:00. 
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13.10.15 Peismøte 
Det ble avholdt peismøte hos Elisabeth von Ubisch, Bryggekanten 6 D, Moss. 
Til stede: Even Rønvik, Lars Borgestrand, Carsten Vogt, Robert Jørgensen, Egil Lund, reflektanten Svein 
Arne Dahlbom og Elisabeth von Ubisch. 
Vi hadde ikke noe emne for kvelden, men løste verdensproblemene etter innfallsmetoden. Enighet om at 
peismøtene stimulerer vennskap og kjennskap, og er hyggelige og nyttige møter. 
Ved møtets avslutning ledet Norge 2-1 over Italia i EM.kvalifiseringskampen i Roma. Den kampen burde 
vært avsluttet samtidig… 
E.v.Ubisch, ref. 
 
 
20.10.15 Guvernørbesøk v/DG Jon Ola Brevig 
 
 
 
27.10.15 Polar Seafood Norway AS – En annerledes suksessbedrift v/Trygve Åsvestad 
Dagens foredragsholder Trygve Åsvestad redegjorde for firmaet Polar Seafood Norway AS. 
Polar Seafood  ble etablert i 1984. Polar Seafood Norway AS er en del av dette selskapet, og  et rent 
salgsselskap. Firmaet har i dag en omsetning på 2,8 milliarder og har om lag 1000 ansatte. Firmaet er 
fangstbasert og har om lag 300 forskjellige båter som driver fiske, produksjon av reker/skalldyr/fisk m.v. 
 
Det meste av aktiviteten foregår på Grønland. Dessuten i Canada, Italia, Russland, Danmark og Norge. 
Det ble redegjort for de forskjellige fiskefartøy som flåten består av. En vesentlig del av fangsten foregår i 
Barentshavet og ved Grønland. Det seneste produktet er snøkrabbe som skal produseres i Norge. Dessuten 
har firmaet lagt opp til å vise produksjonen for turister, spesielt lagt opp for de som reiser med Hurtigruta 
og besøker produksjonslokalene. Selskapet kjennetegnes særlig ved at det har sin drift i små samfunn. Det 
nyttes lokal arbeidskraft, selskapet har en flat ledelsesstruktur som fokuserer på menneskene i bedriften. 
 
E.R 
 
 
 
 


