Referat
Styremøte Gif-joggen lørdag 20.juni 2020
Sted; Hjemme hos Roar
Styremøte nr 0009
Til stede; Thor, Bengt, Freddy og Roar
Saksnr
11-20

12-20

13-20

Ansv
Referatet fra styremøte 10.03.20.
Godkjent med en oppfølgingsak;
Hvordan komme inn på alle digitale plattformer?
Eksempelvis Ut.no og DNT.no.
Vi hører med MH om han har noen tips.
Hvitløypa:
- Status grunneiertillatelser
Vi har ikke fått svar fra Bangor og Krabberød
Thor følger opp Bangor
Roar følger opp Krabberød
Utne ønsker ikke å signere – vi tar kontakt ved
merking og skilting.
- Merking og skilting av løypa
Når vi merker, vurderer vi samtidig plassering av
skilt. Vi følger opp med kommunen ang hvilken
standard skilting vi skal bruke.
- Hva har vi, og hva trenger vi å kjøpe
Vi merker synlig fra merke til merke og fra begge
retninger. Hvite runde merker. Freddy forbereder
sjablonger kjøper maling og koster
- Finne et tidspunkt for å utføre merking.
Roar innkaller til dugnad på dette i August

Thor

Thor
Roar

Freddy

Freddy

Roar

Status økonomi:
- Vips konto etablert
- Virtuelle båtplasser
- Videre utvikling av konseptet.
Vi har fortsatt penger igjen fra SSDNB – disse er avsatt til
løypevedlikehold og skal belastes ved uttak av utstyr for
løypemerking (12-20)
Vi har allerede fått inn kr 5150,- ved «salg av båtplasser»
Dette er penger til arrangementer og premier (14-20)
Vi lager en oversikt med info for eventuelle nye givere og
takk til de som har gitt penger. Dette lages som en
plassoversikt med 29 «bokstavplasser» og 29 «tallplasser»
Bengt lager dette og vil være ansvarlig for oppfølging og
oppdatering.

Bengt

Dato
Utført

14-20

15 -20

Premiering:
- Forslag om å kjøpe inn «samlekopper» for hvert 25
deltakelse. Kopper med forskjellig motiv fra Gifjoggen.
Dette ble vedtatt. Bengt har oppgave med å sjekke
pris på tidløse kopper og layout
Alle «milepæler» markeres fortløpende under
sesong. 25 deltakelse; T-skjorte Deretter kopper
med følgende motiv;
50 Fra/av Startbua
75 Gif-joggen 1 km
100 Sprinkelet
125 Langkloppen
150 Brua
De neste motivene tar vi etter hvert.
Antall deltakere ligger an til følgende;
50 deltakelser 10 stk
75 deltakelser 4 stk
100 deltakelser 2 stk
125 deltakelser 1 stk

Bengt

Status sesongen så langt.
Fem løp ble avlyst pga corona. Vi la ut bilder på fb som vi
oppfordret til å finn og legge inn bilde. Dette skapte noe
engasjement.
8 Mai startet vi opp med spesialregler iht FHI anbefalinger.
Disse reglene følges foreløpig fram til sommeroppholdet.
Det betyr at det blir 8 arrangementer før juli.
Vi har også åpnet for å delta utenom fast tid og
rappoertere inn deltakelse og tid på fb. 3 av 4 ønsker
videreføring av dette. Vi fortsetter med denne muligheten,
men vurderer konsekvensen utover høsten.
Aktiviteter resten av sesongen
Aktiviteter resten av sesongen
Vi starter opp igjen 7 August og skal gjennomføre 12
arrangementer før sesongavslutning.
Løypa skal klippes og klargjøres før oppstart. Freddy
kommer med forslag til tid for det.

Freddy
Roar

21 August har vi 5 års jubileum. Dette markeres med litt
ekstra og vi prøver å få til en reportasje i Fredrikstad Blad.
Lørdag 26 september er ny dato for Glommaløpet. Roar
sjekker om det fortsatt er riktig og vi prøver å få stilt et
stafettlag samt oppfordre til individuell deltakelse
Vi følger også med på hva som skjer med utbygging av
lysløypa. Dette vil kunne føre til endringer av traseen.
Dette må vi komme til en enighet om før åpning av
lysløypa.

16-20

Eventuelt
A; Vi fortsetter å se på muligheten for et arrangement i
Gressvikmarka.
Følgende forslag vurderes og videreuvikles;
- Halvmarathon i Gif-joggen traseen
- Gressvikmarka rundt
- 24 timers løp
B; Freddy og Roar informerte om møte med styret i Gifs
Samarbeidet er etablert.

