Sp.kl. Freidig

Styremøte 3 – 2017
Dato:
Mandag 11. mars 2017
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Sted:
Uglavn. 99
(Stig Berge)
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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)
Trond Kvamsdal (AU)
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Orienteringssaker
Sak

Fra Hovedstyret (Stig):
 Siden vårt forrige møte i slutten av mars har det vært to møter i HS.
Ingen saker av nevneverdig betydning for O-avd.
 Det arbeides med å lage et periodisert budsjett- og
regnskapsopplegg for oppfølging av økonomien underveis i året
med halvårsregnskap el.l. For O-avd. har det liten interesse, et
halvårsregnskap vil neppe gi noen mening (kostnadene kommer i 1.
halvår mens de tilhørende inntektene kommer i 2. halvår).
 Freidigs årsmøte er fastsatt til 12. mars 2018.
 Arbeidet med Eberg-hallen går videre. Ressurspersoner er trukket
inn, og Eberg skole er fullt med. God kontakt med kommunen.
Hallen vil bli organisert som et AS, slik at klubben vil ta minimalt
med økonomisk risiko.
 Finansieringsplanen for Gråkallen VP fikk i fjor høst tommelen ned i
Formannskapet. VP arbeider nå med et nedskalert konsept.
 Innebandy har fått timer i Strindahallen fredager 16.00-17.00 som
de gjerne kan dele med andre avdelinger (også deling av
kostnader). Sportslig: Ikke av interesse for O-avd.
 Tordenskiold: Deltakelsen gikk ned fra 1.200 de tre foregående
årene til 1.000 i år. Overskuddet gikk tilsvarende ned fra 160.000 til
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130.000 kr. O-avd. får 55.000 kr. av dette, økning fra 40.000 i 2016.
Fordelingen av overskuddet fremkommer av et regnskap for hva de
enkelte avdelingene yter av innsats til arrangementet. Det var full
enighet i HS om fordelingen.
 Vi har fått 32.000 kr. fra kommunen til utstyr. De utvalgene som
har søkt må være forberedt på å rapportere bruken av midlene.
Sigrid følger opp og koordinerer.
Fra NOF (Stig):
 NOF har sendt ut retningslinjer for å søke spillemidler til utstyr.
Søknadsfrist 18. okt. Stig følger opp og koordinerer.
 NOF inviterer til «kompetansehelg» på Gardermoen 18.-19. nov.
Tomas skal holde innlegg om trening av jenter. Er noen interessert
i å reise? Interesse meldes til Stig. Påmeldingsperiode (Eventor) 1.
– 15. okt.
 Vi har fått NOFs langsiktige terminliste. Egen sak (nedenfor).
 Arrangement neste år, frist for å legge inn i Eventor er 1. nov. Vi
venter med dette til det er tatt avgjørelse om evt. arrangement av
MNM 2018 (Andreas).
Miljø (Synnøve):
 Tur til 25-manna avlyst grunnet manglende interesse, spesielt hos
de «litt eldre». Kollisjon med Hu&Hei er medvirkende årsak.
 Miljø-tur 2018? Kort diskusjon. O-festivalen (Fossum) og Pinseløp
(Hamar eller Kongsberg) er ikke optimale av forskjellige grunner.
Kanskje Ti-o-mila? Saken må modnes gjennom høsten.
Sportslig (Tomas):
 De sportslige målsettingene for sesongen er grovt sett oppfylt, med
mange gode resultater i viktige løp. Har forventninger til Jr.NMstafett i Knyken 24. sept.
 Syv Freidigmedlemmer er tatt opp til O-linja på Heimdal VGS, i
tillegg til åtte fra før. Et problem er at klubbtreningene blir tappet,
men det må vi akseptere.
 Åshild Kolstad og Håvard Eidsmo er tatt ut til Junior European Cup i
Østerrike med påfølgende treningsleir i Ungarn (Jr.VM 2018) i
månedsskiftet sept./okt. Malin Sandstad er 2. reserve.
 Kontaktet av en fransk klubb i Jura, som ønsker et samarbeid
Frankrike-Finland-Norge. Mulighet for EU-midler. Tomas har
kontakten.
 Tomas har forsøkt å få dialog med NOF om Jr.-testløp i Trøndelag,
men uten respons. Neste år blir det pinseløpene i Kongsberg
(igjen). I 2019 vil det gå tre NM-løp i Trøndelag, og da vil det neppe
være aktuelt å søke om testløp til landsdelen.
 Fly og hotell både til Ti-O og Jukola 2018 er bestilt.
 Vi har fått med tre løpere i H16 til O-Idol (Knyken 23. sept.). I
tillegg stiller en rekke løpere i junior- og senior-klassene, til
avslutning av Norges-Cup.
 Tomas har tatt over ledelsen av Toppidretts-utvalget i kretsen.
 Gro har overtatt (etter Tomas) ansvaret for Hovedløp-prosjektet.
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Skal ha møte med NOF (P E Pedersli) i oktober om opplegg for
klubbens toppløpere.
Økonomi (Sigrid):
 Andel av overskudd fra Tordenskiold på 55.000 kr. er notert.
 O-festivalen går mot et overskudd på 750-800.000 kr. Da er
utgiftene til eget kart belastet kartfondet. Regner vi at
kartutgiftene i sin helhet skal avskrives gjennom O-festivalen blir
overskuddet 150.000 kr. lavere. Fortsatt et strålende resultat!
 Det nye regnskapssystemet Conto «går seg til». Men et problem at
kontoplanen er så dårlig tilpasset våre behov.
Teknisk (Andreas):
 Nye websider fra i vår, moden for en revisjon på basis av
erfaringene. Det mangler en del info, det enkelte styremedlem
oppfordres til å gå gjennom sine temaer og gi innspill til
suppleringer.
 Det er et opplegg for internpåmelding via Eventor. Vil kunne gi
forenklet beregning av egenandeler. Andreas kontakter Helge om
dette.
 Etter O-festivalen har vi et antall gamle PC’er som alle har dårlige
batterier. Trenger PC’er med så god batterikapasitet at de kan
brukes i skogen. Kan ikke søke spillemidler til dette, men kan
kanskje legges inn i utstyrssøknad til kommunen 2018?
 Skal sende søknad om voksenopplæringsmidler (O-festivalen) til
NOF (Andreas).
 O-festivalen: Noen premier ligger igjen, brukes på Jaktprøven.
 Jaktprøven: Ingen har meldt seg som løpsleder eller løypelegger,
Andreas har lagt løypene selv. Stig tar aksjon og forsøker å finne
løpsleder.
Tur-O (Rune):
 I Tur-O Bymarka er det registrert 16 526 klipp (post-besøk). Vi er
nr. 7 på norges-rapport.
 667 solgte konvolutter (684 i 2016).
 Ser mulighet for mer aktivt salg til bedrifter.
 PR-stunt med intervju og bilder i Byavisa ble publisert i Strindautgaven, feil side av byen.
 Oppdal: Ca. 50 konvolutter solgt. Vi bør ha en egen kontaktperson
der, som kan håndtere saker lokalt (Bernt?). Stig tar kontakt om
dette.
 Gjevilvass: Lite informasjon, men signaler om lite salg.
 Problemer med å innfri søknaden til Gjensidige-stiftelsen.
 Oppdal VG har bedt om å få kart, og har fått det – gratis – både fra
Freidig og Wing. Stig tar kontakt og spør om hvilke aktiviteter
skolen har på kartene.
 Grunnet jakt avsluttes Tur-O på Oppdal/Gjevilvass 22. okt. Da må
postene tas inn.
 Enighet i styret om at vi kjører samme opplegg på
Oppdal/Gjevilvass også i 2028. Men så må vi ta en evaluering om
evt. fortsettelse og i hvilken form.
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Oppfølging

Kart (Stig – med innspill fra Tore):
 Oppdal-kartet er utvidet med ca. 4 kvkm, nettopp ferdig synfart.
Blir rentegnet i løpet av vinteren, klart til sesongen 2018.
Se de enkelte punkt
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Større arrangement 2018-2021

Sak

Tema:
 Midt-Norsk Mesterskap 2018?
 NM-uke 2020?
 Oringen 2021?
Kort oppsummering av diskusjonen:
 Granåsen som NM-arena 2020 er ute, om ikke av andre grunner så
fordi det vil bli umulig å håndheve sperring av terrenget i tre år
uten at det i alvorlig grad går ut over klubbaktivitetene for tre
klubber og aktiviteter på Heimdal VGS. (Sperringen må omfatte
løpere som i år er 14 år eller eldre og har ambisjoner om å delta i
NM i 2020. Det kan bli ganske mange!).









MNM 2018 på Oppdal har stor prioritet. Kartet er ferskt og godt,
terrenget er nytt og flott, og arrangementet vil frigjøre kartet til
trening for våre yngre løpere i u-trøndersk terreng. Følgende må
avklares:
Samlingsplass/VDG
Samarbeidspartner som kan ta sprinten – Wing (Morten Strand) er
kontaktet om det.
Leder for løypelegger-team
Løpsleder
Hvis vi skal arrangere NM-uke i 2020 bør vi velge et godt,
«trøndersk» terreng. Garli eller Mostadmarka peker seg ut. Men
kartene må oppgraderes med laser-grunnlag og generell
revisjon. Hva det vil medføre må vi diskutere.
Vi må ha en samarbeidspartner – vi kan neppe ta et 4-dagers
arrangement alene, godt utenom ferietid (september).
Et videre hensyn er Oringen 2021 der mye av vårt arbeid
sannsynligvis må utføres i 2020. Hva er smertegrensen for vår
arrangements-kapasitet?
Hvis vi skal gå for NM-uke i 2020 bør vi allerede nå finne en
løpsleder som kan følge opp saken og ta ansvar.
Oringen 2021: Vi må allerede nå ha tanker om hvordan vi skal
engasjere oss, bl.a. grunnet koblingen med evt. andre store
arrangement. Ett forslag er (ut fra en vurdering av kapasiteten hos
Jämtlands-klubbene) at Freidig tar løypeleggingen for en eller to
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etapper (to etapper forutsetter samme samlingsplass slik at vi får
en stordrifts-fordel).


Oppfølging

Stig

Neste styremøte:
Fastsettes senere.

Det var enighet i styret om å danne en arbeidsgruppe som kan ta
diskusjonen videre. Medlemmer: Andreas, Tomas, Johan, Tore,
Stig.

