Sp.kl. Freidig

Styremøte 3–2018

Dato:
Tirsdag 10. april 2018
Kl. 1800 – 2100
Sted:
Fjellseterstua

Referent:
SB

Stig Berge (leder)
Anders Waage (økonomiutvalget)
Sigrid Melkild (kasserer)
Andreas Sylte (teknisk utvalg)
Tore Angell-Petersen (kartutvalget)
Rune Holt (tur-o - utvalget)
Synnøve Reitan (miljøutvalget)
Tomas Eidsmo (sportslig utvalg)
Lise T. Løvseth (AU)
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Møtet startet som åpent klubbmøte, med presentasjon/diskusjon av O-Ringen 2021 i Åre
(Sak 16-18). Generalsekretær for arrangementet, Martin Ohlsson, var invitert til å
presentere foreløpige planer og å ta del i diskusjonen. Utenom styret deltok ca. 15 personer
i denne delen av møtet.
Deretter fortsatte styret med regulære styresaker.
Sak 16-18

O-Ringen 2021 (åpent møte)
Innledning (Stig):
 Basert på diskusjoner frem mot og på årsmøtet 2017 har Freidig
gått inn i et samarbeid med seks klubber i Jämtland og fem klubber
(muligens kommer NTNUI med som sjette) i Trøndelag om å
arrangere O-Ringen i Åre i 2021.
 Beslutningen er basert på at det er en overveiende positiv holdning
i avdelingen.
 Det skal ikke underslås at det også har fremkommet
betenkeligheter:
o Stor avstand (18 mil), tungvint logistikk.
o Tar krefter bort fra mer nærliggende oppgaver og
aktiviteter.
o Forutsetter at mange i klubben avsetter minst en ferieuke
for i stor grad å arrangere.
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o Langt frem, vanskelig å forplikte seg så lang tid i forveien,
risiko for uforutsigbarhet i planleggingen.
På den andre siden – i 2017 deltok 100 Freidigmedlemmer i ORingen, i stor grad familier med rekrutter, juniorer og foreldre i god
blanding. Hvis vi får tilsvarende oppslutning i 2021 og halvparten
av deltakerne arrangerer i stedet for å løpe, er vi langt på vei i mål.
Formålet med møtet:
o Gjensidig presentasjon Martin – Freidig, bli kjent med
hverandre.
o Oversikt over arrangementet og organisasjonen (Martin).
o Innledende diskusjon om hva Freidig kan/bør ta på seg av
oppgaver (Johan innleder).

O-Ringen 2021 (Martin):
 Martin er ansatt i heltids stilling som generalsekretær for O-Ringen
2021. Han tiltrådte 1. april.
 Martin gav en grundig presentasjon som det vil føre for langt å
gjengi her. Noen momenter:
o O-Ringen arrangeres alltid i uke 30.
o De siste årene har det i snitt vært 18.400 deltakere, 75.000
starter.
o Hovedarrangementet er det tradisjonelle 5-dagers skogs-oløpet. I tillegg kommer MTBO (Mountain-bike-O), Pre-O,
Ungdomskavle og Elitesprint.
o I Åre forventes det at det skal legges ned 50-75.000 ideelle
arbeidstimer.
o Hovedinnsatsen kommer de to ukene før og under selve
arrangementet. Uka før må anslagsvis 800 personer jobbe,
under selve O-Ringen-uka 1 000 personer.
o Arrangementet er organisert i 12 forskjellige områder, med
hver sin lokale leder. En hovedoppgave for Martin i den
første tiden er å rekruttere disse lederne. Hans håp er å få
en god fordeling, både kjønnsmessig og mellom Norge og
Sverige.
o Tävling er det klart største området.
o Det er utarbeidet en Uppdragsplan (nærmere 300 sider
pluss et stort antall vedlegg) med detaljerte beskrivelser av
alle faser av arrangementet (ligger på nettet). Dokumentet
oppdateres fortløpende etter hvert som arrangementet
utvikler seg.
Hva Freidig kan/bør gjøre (Johan):
 Johan representerer Freidig i Föreningsrådet, som er et lokalt styre
for O-Ringen 2021. Hver klubb har ett medlem.
 Det har vært et møte mellom trønder-klubbene for å diskutere hva
vi kan bidra med i arrangementet. Trønderklubbene er Wing,
Freidig, NTNUI, Stjørdals-Blink, Frol og Skøynar. Formålet med
møtet var å finne arbeidsoppgaver som samlet gir best mulig
utnyttelse av ressursene.
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Det var enighet om at arbeidsoppgaver innenfor Tävling peker seg
ut, i første rekke Skogs-o, Elit-sprint og Ungdomskavle. Trønderklubbene samlet vil kunne ta en større del av disse oppgavene.
For Freidig har Johan laget et utkast til en arbeidsfordeling som
omfatter i hovedsak:
o Overordnet ansvar for all løypelegging.
o Løypelegging og kontroll én etappe, inkl. pakking av kart.
o Ungdomskavlen (løypelegging, løpsleder, gjennomføring).
o Én start (gjennomgående hele uka).
o Mannskap for poster inn/ut, postvakt (gjennomgående hele
uka).
o Service for elite.
o Totalt 45-50 personer.
Hovedkonklusjon fra diskusjonen var at dette var et godt
utgangspunkt for det videre planleggingsarbeidet.
Mange av oppgavene vil kreve god o-teknisk kompetanse. Men
det er også mange oppgaver som ikke krever det (bl.a. startfunksjonen).
Martin: Freidig og de andre trønderklubbene blir utfordret på å
finne kandidater som kan gå inn blant de 12 område-lederne.

Deltaker-policy (Johan og Stig):
 På møtet med de andre trønderklubbene ble det diskutert om
klubbene skulle legge begrensninger på hvilke medlemmer som
kunne få løpe, evt. i kombinasjon med å arrangere.
 Det var enighet om at det vil være vanskelig innenfor området
Tävling å kombinere løping med å arrangere. Det blir i alle fall
logistisk vanskelig.
 På møtet var det enighet om at klubbene skal sette en felles
begrensning, slik at løpere opp til og med 16 år får løpe og evt.
arrangere i den grad det er mulig, eldre medlemmer må arrangere
full tid. Den tenkte modellen er at familier reiser sammen til ORingen; de voksne arrangere mens de yngre får løpe.
 I ettertid har det kommet reaksjoner på dette:
o Flere familier vil i 2021 bare ha medlemmer over 16 år.
o Dette er familier som vil kunne bidra vesentlig til
arrangementet.
o Hvordan motivere disse familiene til å dra til Åre og bruke
en ferieuke der?
 Diskusjonen munnet ut i en konklusjon om at dette må vi ta opp til
ny vurdering, i samarbeid med de andre trønder-klubbene.
 En annen konklusjon var at klubben må arbeide internt for å skape
en positiv stemning for arrangementet. Et viktig bidrag kan være å
innlemme yngre løpere i o-teknisk interessante og utfordrende
arbeidsoppgaver med løypelegging og tilhørende arbeid. I tillegg
til løypelegging vil postutsetting og -inntak kreve et større antall
funksjonærer med gode o-ferdigheter og kondisjon – og gi god
trening!
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Gode og miljøskapende boforhold for funksjonærer og deres
familier er en viktig faktor for suksess.

Oppfølging

Videre arbeid i 2018 (Martin):
 Fokus på arbeid med samlingsplasser, grunneierforhold,
karttegning, overnatting, utnevne områdeledere, ???
Johan, Stig

Sak 17-18

Referatsaker (Stig)
Fra Hovedstyret:
 Ny person fra AU som «oppfølger» av O-avd.: Lise T. Løvseth. Hun
var forhindret til dette møtet.
 Det var hovedstyremøte dagen før, de sakene som er verdt å
referere er summert under.
Felles dugnader:
 Hele Spektrumsdugnaden forsvinner, da NTNU ikke lenger skal
bruke Spektrum til eksamen.
 Alpin skal overta Vassfjellet, som skal opprustes for betydelige
beløp. Avdelingen har annonsert at det vil bli behov for mye betalt
dugnad der i tiden som kommer.
Vassfjellet:
 Som referert i Adressa skal Freidig kjøpe Vassfjellet Skiheiser AS.
Samtidig skal anlegget opprustes, i hovedsak med forsterket snøproduksjonsanlegg. Alpin har skaffet ekstern finansiering for hele
beløpet, inklusive et topplån på 20.7 mill. med kommunal garanti.
 Overtakelse er planlagt til 01.09.2018.
 Dette kjøpet gjør at Freidig blir meget asymmetrisk mhp økonomisk
eksponering og risiko. Slik klubben er organisert nå, med ett felles
organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene, er hele klubben
solidarisk ansvarlig for økonomien. Hvis økonomien går dårlig i en
avdeling må underskuddet dekkes av resten av klubben.
 Dette er ingen tom trussel. Det har skjedd både i Freidig og i flere
av våre naboklubber, med til dels store beløp.
 Driftsøkonomien i Vassfjellet har flere risikomomenter:
o På mindre enn ett ti-år har besøket i Vassfjellet gått ned
med mer enn 30%. De underliggende årsakene til denne
nedgangen vil neppe forsvinne, men heller forsterkes i
årene fremover.
o Freidig arbeider aktivt for å etablere Gråkallen Vinterpark
som et kommersielt drevet alpinanlegg. Nåværende og
nedskalert prosjekt (mars 2018) forutsetter 30 000
besøkende i året for å bli selvbærende. Det er mer enn
halvparten av besøket i Vassfjellet. Det er vanskelig å tro at
dette ikke vil gå ytterligere ut over besøket i Vassfjellet.
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Det foreligger ingen risikovurdering for driften. Hvis driften i
Vassfjellet viser seg på sikt å gå med underskudd, hva vil Freidig
som eier gjøre da?
O-avdelingen mener at slik Freidig er organisert nå vil eierskap av
Vassfjellet representere en uforholdsmessig stor økonomisk risiko
for resten av klubben.
Hvis planene om Eberg Idrettspark blir realisert, vil denne risikoen
forsterkes.

Konklusjon (enstemmig):
O-avdelingen fremmer forslag om at det nedsettes et utvalg med mandat
å utrede overgang til allianseklubb etter NIFs retningslinjer. Formålet
med den nye organisasjonen er å redusere klubbens økonomiske
eksponering og risiko i forbindelse med planene om overtakelse/bygging
av nye og store anlegg. Utvalgets sammensetning og mandat utarbeides
og vedtas av HS.
Eberg Idrettspark:
 Lite har skjedd siden årsmøtet.
 Kommunen har startet opp reguleringsarbeidet.
Medlemsblad:
 Neste frist er 30. april til Mona. To deltakere er utpekt til å lage
reportasje fra Ungarn-turen i påska.
Syttende mai:
 Vi har fått ansvar for fanen. Stig tar ansvar for å finne fanebærer og
duskedamer/herrer.
Tordenskiold (Andreas):
 Datoen er tirsdag 8. mai. Våre sentrale funksjonærer er Jens Even,
Andreas og Helge.
 «Same procedure as every year, James».
 Arrangementet har fått rekrutteringsmidler, som brukes til å
subsidiere yngre deltakere:
o Alder 0 – 12 år får løpe for 100 kr.
o Alder 13-15 år får løpe for 130 kr.
 Avdelingene oppfordres til å organisere masse-deltakelse fra yngre
utøvere i klubben, spesielt med formål å dra med klassekamerater
etc. til å delta.
Oppfølging

Til info
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NM-uka 2020
Generelt (Stig):
 Arild leder den NM-forberedende komiteen.
 Lite nytt siden forrige møte. Det gjenstår en befaring med NOF for
å fastlegge samlingsplass for løpene lørdag/søndag. Må vente på
barmark.
Kartarbeid (Tore):
 Kartarbeidet har startet, i første omgang med å legge inn nytt
grunnlag og å forberede synfaringen.
 Synfaring starter til sommeren, Bjørn Berger (BIL) er hyret inn.
Tore vil selv gjøre en del av arbeidet.
Det var enighet i styret om at Tore skal få tilbud om å gjøre arbeidet på
samme vilkår som Bjørn.

Oppfølging

Arild, Tore, Stig

Sak 19-18

Fra utvalgene
Miljø (Synnøve):
 Årets miljøtur blir til O-festivalen i Bærum 22.-24. juni.
 Buss og overnatting (60 senger) er bestilt. Overnatting på
arrangørhotellet ved Fornebu.
 Det er pr. dato 43 påmeldte til bussen og 42 til overnatting. Ser
meget lovende ut (frist 20. april).
Sportslig (Tomas):
 Påskesamling i Ungarn:
o En meget vellykket 10-dagers påskesamling i Ungarn, både
sportslig og sosialt.
o 35 deltakere totalt, inklusive tre gjester fra andre klubber.
 Ti-o-mila:
o Vi drar til Ti-o-mila i mai med rekordmange løpere, to
busser.
 Tre herrelag
 To damelag
 Seks ungdomslag
 Kongsberg pinseløp og Norges-cup:
o Tredagers-løp med Norgescup junior.
o Avreise 16. mai.
 NM sprint Stavanger 26. og 27. mai:
o Både individuelt og stafett.
 Jokula:
o Ett herre- og ett damelag blir tatt ut til Jokula i juni.
o Ett herrelag er i tillegg interessert i å stille for egen regning.
o Det var diskusjon om laget også skulle få kostnadene
dekket av klubben.
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Det var enighet i styret om at klubbens tilbud til løperne er ett damelag
og ett herrelag. Utover dette må løperne stille for egen kostnad.
 Vi har sagt ja til en forespørsel fra en fransk o-klubb (i Juradistriktet) om samarbeid som også skal omfatte en finsk klubb.
 Det er søkt EU-midler (€ 60 000) til dekning av utgifter.
Økonomi/regnskap (Sigrid):
 Går sin gang, god kommunikasjon med Conto, intet nytt.
Kart (Tore):
 NM 2020 – se Sak 18-18.
 Grunnet mye hogst og annet markarbeid må kartet i området
rundt Ferista revideres. Dette området brukes intensivt av
rekruttgruppa – stor prioritet – må være revidert før sesongstart.
 Johan har fått kartfiler til MNM på Oppdal.
Tur-o (Rune):
 Kartene og annet materiell er nå klart for trykking.
o Bymarka (135 poster)
o Oppdal (30 poster)
o Gjevilvassdalen (10 poster)
 Pakkedugnad f.k. mandag.
 Postutsetting etter hvert som snøen smelter.
 Stig tar ansvar for initiativ overfor Oppdal for å forsøke å forankre
turorienteringen bedre i nær-miljøet (VGS, Oppdal IL,
hytteforeninger).
Teknisk (Andreas):
 Arbeid i gang med å bemanne og å planlegge årets arrangement:
o Tordenskiold 8. mai.
o Ungdomsløp 16. mai.
o Freidigstafetten 26. mai.
o Klubbmesterskapet 13. juni (kan bli flyttet).
o Midt-Norsk Mesterskap (Oppdal) 25.-26. aug.
o Jaktprøven 23. sept.
 Postbukker og utstyr til treninger oppbevares i bua ved BSK-hytta
som før.
 Annet utstyr til arrangement inkl. postbukker oppbevares på
Fjellsetra. Lån av lagerplass i Mona sin garasje er avsluttet.
Økonomi/sponsor (Anders):
 Lite nytt siden forrige møte.
Oppfølging

Til info

Neste styremøte:
Avtales senere.

