Sp.kl. Freidig

Styremøte 1–2019

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)

Dato:
Onsdag 16. januar 2019
Kl. 1900 – 2100
Sted:
Fjellseterstua

Referent:
SB
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Fra Hovedstyret (Lise)







Oppfølging

FORFALL

TILSTEDE

O-avdelingen

Årsmøtet i Freidig er berammet til mandag 11. mars. Frister som
tidligere år. Saker til årsmøtet må meldes innen 11. feb.
En valgkomite er i arbeid. Arild C. er vår person i komiteen.
Klubben har nå passert 2000 medlemmer, det nøyaktige tallet er
2005.
Vassfjellet har solgt 4000 sesongkort og har trygget økonomien for
sesongen.
Fra 01.01.2020 skal all medlemsregistrering i klubber tilsluttet NIF
ligge på KlubbAdmin.
En generell oppfordring til alle avdelingene: Sørg for at flest mulig
Freidigmedlemmer løper Tordenskiold.

Til informasjon
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NM-uka 2020 – status (Stig)






VDG-møte med grunneiere etc. ble avholdt i Mostadmarka i
november. Ingen problemer. For Freidig gjenstår det å inngå
avtale om evt. avlingsskader.
Tone Østgaard, Malvik, går inn i hovedkomiteen som
økonomiansvarlig.
Tomas tar speakerjobben, Pål tar teknisk – bra!
Stig Magnar Løvås og Sturla Sæther er løypeleggere for Freidig, Stig
M. tar langdistansen mens Sturla tar mellomdistanse kvalik.
Kartarbeidet er godt i gang (Tore). Lasergrunnlag er lagt inn på det
gamle kartet, likeså oppdatert vegetasjon fra flybilder. Bjørn
Berger er innleid som synfarer, men Tore gjør mye selv, ca. halve
kartet er nå synfart. Til sommeren vil det foreligge kart som er
godt nok til at løypeleggerne kan starte arbeidet.

Oppfølging

Til informasjon
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Oringen 2021 – status (Stig)











Oppfølging

Tre arenaer er klare: Trillevallen (alpinbakke mellom Undersåker
og Vålådalen) med to etapper, Ånn (15 km vest for Åre) én etappe
og Björnen (rett øst for Åre) to etapper. I tillegg elitesprint og
ungdomsstafett i Åre sentrum.
Total organisasjon vil bli på rundt 1000 personer gjennom
arrangementsuka, 800 personer uka før.
Oringen har en lokal organisasjon med 12 «områder». Alle 12
områdesjefene er nå på plass. To fra Norge:
o Jacob Haugen, Stjørdals-Blink (deltakerservice)
o Lars Strøm, Skøynar, (IT)
I tillegg har Terje Rønning, Skøynar, tatt overordnet ansvar for
løypelegging i alle tre grenene (OL, PreO, MtbO) under området
«Tävling».
Freidig er utfordret på å stille med funksjonærer. Johan og Jon
arbeider med saken. Det gjelder:
o OL løpsleder (overordnet)
o Elitesprint (ansvarlig + funksjonærer)
o Ungdomsstafett (ansvarlig + funksjonærer)
o Start OL (overordnet for syv-åtte starter)
o Start OL (klubbansvar for enkelte starter gjennom alle fem
dagene – hvor mange?)
Hanne går på som «eliteansvarlig».
Johan har rekruttert et løypeleggerteam: Lars Sandstad, Lars
Owren, Mattis Holt og Olle Malmring. Tar sikte på løypelegging i
de to etappene ved Björnen.

Til informasjon
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Miljøtur 2019 (Synnøve)
Gjennom diskusjoner i fjor høst ble to alternativer utpekt, Os 31. mai -2.
juni (VM jun. uttak) og Hamar 7. - 9. juni (pinseløpene). På Os er det bare
ett aktuelt alternativ for overnatting, og det var allerede fullt belagt. Altså
blir det Hamar og pinseløpene. Det er reservert 98 senger på Hamar
Vandrehjem.

Oppfølging

Synnøve

Sak 5-19

O-avdelingens årsmøte (Stig)







Årsmøtet er berammet til tirsdag 26. feb. kl. 19.00 på Fjellseter.
Bidrag til årsmeldingen til Stig innen 8. feb. (MSWord). Alle har
filene sine fra i fjor og kan ta utgangspunkt i de.
Styremøte tirsdag 12. feb. for å avslutte arbeidet med
årsmeldingen. Meldingen må sendes til hovedklubben dagen
etter.
Sigrid og Tomas ser over reglene for egenandeler og melder inn
behov for justeringer.
Sigrid og Tomas setter sammen et budsjett. Avdelingen hadde et
overforbruk i forhold til et allerede ekspansivt budsjett i 2018. Det
er åpenbart at for 2019 må kursen korrigeres.
Stig har startet arbeidet med å finne en valgkomite, så langt uten å
lykkes. Arbeidet fortsetter.

Oppfølging

Alle

Sak 6-19

Åpen dag på Eberg (Stig)
Klubben har annonsert «Åpen dag» på Eberg lørdag 31. aug. Formålet er å
vise frem klubben og å fremme rekrutteringen. Avdelingene er oppfordret
til å stille med to personer hver i en arrangementskomite. Skal Oavdelingen delta?
Problemer:
 Eberg er ikke et område der O-avdelingen driver aktiv rekruttering.
Etter den minnelige ordningen vi har mellom klubbene i Trondheim
er dette Wing OK sitt område.
 Dagen sammenfaller med MNM i Stjørdal, og praktisk talt hele den
aktive delen av avdelingen vil være der.
 Vi kunne bruke dagen til å reklamere for tur-o. Men
erfaringsmessig er salget etter 31. aug. nærmest slutt.
Enighet i styret om at O-avdelingen avstår fra arrangementet.

Oppfølging

Til informasjon
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Døveorientering i Trondheim (Stig)
Geir Willumsen (aktivt medlem de siste ca. 20 år) har gått inn i Oforbundets utvalg for paraidrett. Han har bakgrunn fra Døveidretten og er
naturlig nok spesielt interessert i å rekruttere utøvere i
Trondheimsregionen med hørselshemning. Freidig har også en historie i
saken ved at det på 80-tallet ble arrangert 2 – 3 døvemesterskap i
Trondheim med Svein Christiansen som løypelegger.
Geir og Stig deltok 15. jan. på et møte med NOFs ansvarlige for paraidrett
(Lone Brochmann) og Per Einar Johannessen fra NIF/TrIK. Fra PEJ ble det
presisert at fra NIFs side er hovedmålet med paraidretten integrering, og
Freidig fikk spørsmål om å være vertsklubb. Det ble bekreftet av Stig.
Plan for videre arbeid:
 Geir og Lone sonderer i døvemiljøet og lager et opplegg for et
intromøte til våren.
 Geir anslår det sannsynlige antallet av interesserte til høyst ti.
 Geir og Stig tar ansvar for introdelen.
 For de som blir interesserte i å gå videre vil vi bruke det vanlige
onsdagsopplegget for instruksjon og trening.
 Døvetolker vil bli stilt til disposisjon.
 PEJ nærmest garanterte at alle evt. utlegg vil bli refundert – mange
muligheter til å søke penger.
Stigs vurdering er at dette en noe vi bare må gjøre. Erfaringen med Geir er
at det er lett å integrere døve i miljøet.

Oppfølging

Stig
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Våre arrangement 2019 (Andreas)
2. – 3. feb.
14. mai
18. mai
29. mai
5. juni
21. – 23. juni
28. sept.

Dagens løype
Tordenskiold
Freidigstafetten (Trolla)
Ungdomsløp (Iladalen)
Klubbmesterskap (Iladalen)
To- eller tredagers med forenklet opplegg (Oppdal)
Jaktprøven (Bymarka) – nytt konsept

Løpsledere og løypeleggere er stort sett på plass – flott!
Oppfølging

Andreas
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Utstyrsavtaler (Tomas og Stig)
Siden 2016 har avdelingen hatt utstyrsavtale med Sport8, et enmannsfirma
drevet av Per Øyvind Kindem, Halden. Sport8 er en hovedsponsor for NOF.
I løpet av det siste året har Sport8 vist seg lite leveringsdyktig. Etter forslag
fra Kindem ble avtalen oppsagt sist høst. Det er inngått ny avtale med
Trimtex/Rune Lyngen. Alpin er med på denne avtalen. Ny bestillingsrunde
kommer med frist 3. mars.
I alt 17 personer/familier i Freidig har bestilt varer i Sport8 sin nettbutikk
og betalt totalt vel 32 000 kr. for varer som ikke er levert. Siden i fjor
sommer har Kindem har gjort seg utilgjengelig og svarer hverken på
telefon eller epost. Gjennom NOF har Stig fått kontakt og har laget et
felles initiativ for å få pengene refundert. Så langt har det ikke lyktes. Nå
har Sport8 fått frist til 23. jan., hvis ikke vil saken bli fremmet for
Forbrukerrådet som klagesak. Frykten er at Sport8 slår seg konkurs, da er
sannsynligvis pengene tapt.
(Etter møtet: Pr. 23. jan. har ingen fått penger tilbake).

Oppfølging

Tomas og Stig
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Fra gruppene (alle)
Teknisk (Andreas):
 Har kjøpt arrangements-PC og back-up batteri.
Tur-o (Rune):
 Freidig ble kåret til «årets tur-o-arrangør 2018» av NOF!
 670 solgte konvolutter i Bymarka, en liten nedgang.
 50 solgte konvolutter i Oppdal, fordobling fra i fjor. Mangler gode
kanaler for PR.
 Sliter med å finne salgssteder på Byåsen.
Miljø (Synnøve):
 Godt – svært godt – oppmøte på svømmingen i høst.
Økonomi (Sigrid):
 Regnskapet for 2018 går mot et driftsunderskudd på 300 000 kr.
Detter er en god del over budsjett, som var 230 000 kr.
 Hovedårsaken er eksepsjonell stor aktivitet blant juniorene, bl.a.
flere enn det var budsjettert for kom med på landslagsaktiviteter
med store egenandeler som klubben dekker.
 Aktiviteten forventes å gå vesentlig ned i 2019, det vil bli
nødvendig å skjære ned på utgiftene.
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Sportslig (Tomas):
 Det blir færre satsende juniorer i år, lavere utgifter.
 Påsketur til et sted nær Madrid, 18 løpere og 6 ledere.
 Sesongen starter med natt-NM i Marikollen, Lillestrøm 14. april.
 Sesong med mange høydepunkter. Utdrag:
o Tio-mila går i Skåne. Regner med to busser.
o Jukola med ett herrelag og to damelag.
o Ultra-lang går i Bjugn.
o Norges-cup avsluttes i Verdal
 Trenere er klare:
o Lag Rett-i: Tomas, Hanne, Bjørnar
o Ungdom: Pål, Gro, Mari A-P, Jørgen Tegdan
o Rekrutt: Usikker
Kart (Tore-Angell):
 Har søkt spillemidler for Mostadmark-kartet.
 Fornyet søknad for Oppdal (Stortjønna).
 Oppdal-kartet er sendt inn til konkurransen Årets kart.
 Solgt 2000 turkart Bymarka. Omtrent som tidligere år – et stabilt
marked.
Oppfølging

Til informasjon

Neste styremøte:
Tirsdag 12.02.2019

