Sp.kl. Freidig

Styremøte 4–2018

Dato:
Mandag 1. oktober 2018
Kl. 1900 – 2100
Sted:
Fjellseterstua

Referent:
SB

Sak 20-18

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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Terminlista 2019 (Andreas)
Det er stemning for at vi ikke tar på oss større arrangement i 2019.
Årsaken er at vi to år på rad har tatt relativt store arrangement (Ofestivalen i 2017, MNM i 2018) og står foran store oppgaver i påfølgende
år (NM-uke i 2020, Oringen i 2021).
Vårsesongen er forholdsvis grei:
 Freidigstafetten
 Ett ungdomsløp
 Tordenskiold
 Klubbmesterskap
Høstsesongen må diskuteres nærmere. Momenter:
 Jaktprøven har fått dårlig deltakelse de siste par årene (80
deltakere i 2018, hvorav 30 fra Freidig). Har konseptet gått ut på
dato?
 Et moment her er at et større antall rekrutter drar til Östersund til
Elgjakta andre helg i september – samme konsept!
 Vi bør ha et løp i siste halvdel av september, fortrinnsvis en helg
uten NM/Norgescup.
 Fellesstartløp med vri, f.eks. utforløp fra Gråkallen til Lavollen?
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Johan har foreslått 2-dagers på Oppdal med forenklet opplegg,
andre helg i august. Vil vi få deltakere?

Ingen konklusjon på møtet. Kretsen har innkalt til terminlistemøte 23.
Oktober, til da må vi ha konkrete forslag.
Oppfølging

Andreas, Tomas

Sak 21-18

Miljøtur 2019 (Synnøve)
Enighet om at O-festivalen i Larvik egner seg dårlig, grunnet lang busstur.
Bl.a. vil det bli vanskelig (umulig) å rekke sprinten fredag ettermiddag med
avgang fra Trondheim samme dag. Lang og sen hjemtur søndag.
WOC i Østfold (12.-17. august) vil ha tilskuerløp alle dager (seks løp).
Vanskelig tidspunkt da dette er etter vanlig ferietid for voksne. Hvis vi skal
dra dit må det være for bare en del av arrangementet. Ulemper er lang
kjøring og sannsynligvis problemer med å finne god overnatting. En idé å
arrangere tur for spesielt interesserte?
Os IL skal arrangere testløp for junior-klassene 1.-2. juni. Utenom
testløpene blir det laget et forenklet opplegg med lang-A, kort-A, B, C- og
N-løyper. I tillegg kan vi få laget treningsopplegg med tanke på
Hovedløpet på Tynset, på flere kart i Nord-Østerdal, bl. a. Røros og
Dalsbygda. Spørsmål:
 Kollisjon med terminfestede løp i Trondheim?
Pinseløpene på Hamar går 7.-9. juni. Bruker å være vellykket, men egner
seg dårlig for juniorene, som har testløp helga før og Jukola helga etter.
Sannsynligvis vil de bli hjemme.
Vi har stående invitasjon fra Jan Gaute Buvik i Korgen. Men avstanden
avskrekker. Erfaringene fra i fjor var at det er vanskelig å finne ledig helg.
25-manna ser ut til å være uaktuell.
Saken må bearbeides videre gjennom interne diskusjoner.

Oppfølging

Synnøve

Sak 21-18

Sponsor (Anders)
Klubben har for tiden to sponsorer. Et tungt marked.
Det ser ut til at den mest realistiske markedsføringen er gjennom klubbens
medlemmer. Det er nå en stund siden vi hadde et slikt fremstøt, og det
kan ha kommet til medlemmer med nye kontakter.
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Anders setter opp et brev, som sendes alle klubbens medlemmer med
oppfordring til å utnytte alle kontakter.
Tomas hadde informasjon om en mulig klubbdugnad – innsamling av
panteflasker/bokser til Infinitum (tidligere Norsk Resirk). Dette selskapet
organiserer panteordningen – i hovedsak fra butikker med panteautomat.
Men det tilbyr også til idrettslag å samle inn på dugnad fra privatpersoner.
Verdt å se på nærmere, men krever at vi finner en person som tar
ansvaret.
Tomas: Det er stor misnøye med klubbens leverandør av klær (Noname
gjennom Sport8). Mye surr med leveransene, brudd på avtaler.
Problemet ser ut til å ligge hos Sport8.
Etter møtet: Stig har sjekket med økonomikonsulenten i NOF (Elle
Melbye). Hun bekrefter at det er problemer med Sport8, som er en
mann/kone-bedrift med liten kapasitet. Hennes klubb Heming har avtale
med Trimtex og er rimelig fornøyde.
Til info (Stig): På siste HS-møtet kom det frem at alle avdelingene i Freidig
har problemer med leverandører av klubbdrakter o.l. De fleste bruker Gmax og er lite fornøyde.
Tomas fikk fullmakt til å sondere ny leverandør, f.eks. Trimtex.
Oppfølging

Anders, Tomas

Sak 22-18

Egenandel for deltakere i landslagsgrupper (Sigrid)
Malin er uttatt i «Kraftsenter Trøndelag» (regional treningsgruppe som
organiseres av NOF). Der er det forutsatt at klubben bidrar med 2 000 kr.
mens utøverne betaler 1 000 kr. hver som egenandel.
Håvard er uttatt i «Next Generation» (landslagsgruppe). Klubben har fått
regning på 6 000 kr. for å dekke kostnader. Det var enighet i styret om at
dette er å betrakte som landslagsuttak, og at klubben dekker egenandelen
i henhold til våre egenandelsregler.
Fire av våre løpere deltar denne uka på Junior European Cup (JEC) i Sveits.
Det var enighet om at dette er landslagsuttak og at egenandelen (4 x 9 000
kr.) dekkes av klubben (vi har budsjettert med to deltakere).
Våre egenandelsregler er litt uklare på disse typene uttak. Presiseres
bedre i neste utgave.

Oppfølging

Sigrid
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Eventuelt
Anders refererte sine erfaringer med medisinsk beredskap på løp.
Generelt har vi god beredskap, med mange kompetente personer. Men
han hadde opplevd episoder med utrykning til skadde løpere der
ansvarsforholdene ble uavklart. Han ønsker seg et opplegg med klarere
retningslinjer og fastere ansvarsfordeling.
Spørsmål om det bør være hjertestarter på o-løp ble tatt opp.
Konklusjonen var at det er lite praktisk, da evt. hjertestans med stor
sannsynlighet vil skje ute i løypa. Kunnskap om hjertekompresjon er
viktigere (Anders).
Enighet om at det er mulighet for forbedringer i medisinsk beredskap og
at dette er noe avdelingen må ta tak i.
Konkurransereglenes bestemmelser om beredskap er lagt ved referatet.
Som det fremgår kreves det egen stevnelege bare ved større arrangement.
Men vi ønsker selvsagt å ha et forsvarlig opplegg ved alle våre
arrangement.

Oppfølging

Stig, Anders

Sak 24-18

Info-saker (alle)
Teknisk (Andreas):
 Alle arrangementene i 2018 har gått bra (svært bra).
 Har fått midler til egen arrangements-PC, som er innkjøpt.
Tur-o (Rune):
 En liten nedgang i solgte konvolutter i Trondheim.
 Til gjengjeld en oppgang i Oppdal. Regner med å fortsette i Oppdal
i 2019.
 Problemer med et par av salgsstedene. Norli har avsluttet, Shell på
Granåsen er vanskelig å komme i kontakt med. Slik Tur-o er
organisert er vi avhengig av fysiske salgssteder.
Oppdal:
 Kretsen går nå sammen med Nord-Trøndelag i en storkrets, med
opprettelse av et nivå 2 (soner). Det er ansatt to soneutviklere
(deltid) for Sør-Trøndelag, Oppdal er innmeldt som et prosjekt.
Det vil være gunstig å ha tur-o på stedet for dette arbeidet.
 Oppdal VGS bruker våre kart til opplæring i kart og kompass.
Skolen har stor nytte av tur-o-postene i dette.
Miljø (Synnøve):
 Svømming er bestilt, fire kvelder før jul og to kvelder etter jul.
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Økonomi (Sigrid):
 Vanskelig å si noe om avdelingens økonomi på dette tidspunktet,
mangler bl.a. en større del av egenandelene.

Sportslig (Tomas):
 Meget godt fornøyd med sesongen, med fem løpere på landslag,
ett gull og en bronse i VM junior. Mange gode prestasjoner for
øvrig. Spesielt gledelig med en sterk generasjon i junior-klassene.
 Rekrutteringsarbeidet går fint, med stor innsats fra trenerne.
Kart (Tore-Angell):
 Årets kartsalg har vært på et normalt nivå.
 Søker spillemidler for to kart, Stortjønna (Oppdal) og
Mostadmarka.
 Stortjønna ble ferdig i sommer og brukt til Midt-Norsk Mesterskap.
 Nytt grunnlag for Mostadmarka er satt sammen av tidligere kart,
lasergrunnlag og annet. Synfaringen er godt i gang (Tore og Bjørn
Berger).
 Løypeleggerne vil kunne starte opp arbeidet fra våren 2019.
NM-uka 2020 (Stig):
 Nøkkelpersoner begynner å komme på plass:
o Løypeansvarlig Freidig (Johan)
o Løypeansvarlig Wing (Agnar Renolen)
o Regnskap (Tone Østgaard, Malvik)
o Teknisk (Pål)
o Speaker (Tomas)
 VDG-møte på Sneisen i begynnelsen av november
 Kartarbeidet i godt gjenge. Løypelegging vil kunne starte fra våren
2019.
 Øvrig planlegging vil starte for fullt høsten 2019
Fra Hovedstyret (Lise):
 O-avdelingen må stille med en representant til Hovedstyrets
valgkomité. Stig er inhabil.
Vassfjellet skisenter:
 Vassfjellet Skiheiser AS er kjøpt av Freidig gjennom et
holdingselskap som er heleid av Freidig. De to selskapene vil
fusjonere.
 I tillegg til kjøpet (16 mill.) skal det investeres for 18 mill., i
hovedsak til utvidet anlegg for snøproduksjon.
 Alt organiseres som AS, med økonomisk ansvar adskilt fra klubben.
 Arbeider for å få FIS-renn til Vassfjellet.
 Vil starte skiskole, også organisert som AS.
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Eberg-senteret:
 Planleggingen går videre.
 Kommer opp som sak på årsmøtet 2019.
Oppfølging

Alle

Neste styremøte:
Avtales senere.

Fra NOFs konkurranseregler, om beredskap på løp:

