Styremøte Gif-joggen tirsdag 15.september 2020

Sted; Trondalen
Styremøte nr 0010
Til stede; Thor, Freddy og Roar

Saksnr
17-20

18-20

Ansv
Referatet fra styremøte 20.06.20.
Følgende saker videreføres;
- Hvordan komme inn på flere digitale plattformer
- Mangler signert grunneiertillatelse Bangor
- Oversikt, oppfølging og info vedr gaver ifm virtuelle
båtplasser på langkloppen
- Vi fortsetter å finne/lage motiver til premieringer av
deltakelser for hver 25 gang. Vi har mottatt støtte
fra klubben til dette. Har mål om å ha de klare til
utdeling ved sesongens siste arrangement 30 okt
Arrangere «Bakkeløpet»
- Har mål om et løpsarrangement til våren 2021
- Vi ønsker å benytte lysløypa til et bakkeløp.
- Oppstartsmøte for dette med styret ila okt.

19-20

Behov for et frostfritt lager i Trondalen til Maling,
ryddeutstyr, skilt o.l.
Følger opp dette med M.H.

20-20

Videre framdrift løypemerking
- Vi har mål om å ha ferdig merket blåløypene syd for
Sprinkelet, og rødløypa der hvor rød og blå går
sammen, før sesongstart Gif-joggen neste år.
- Før vi starter med dette skal vi har ferdig signert
grunneiertillatelsene for det aktuelle området.
- Vi vil se nærmere på dette og diskutere prinsippene
med merkingen i et eget «kartmøte»
- Lage et register/oppslagsverk digitalt.

21-20

Søknad Spare 1 Østfold Akershus
En av deltakerne og en flittig bruker av Gressvikmarka
jobber i SP1 og oppfordrer oss til å søke.
Vi har penger som er avsatt til klopper, bruer, løypemerking
og skilting.
Vi ser likevel nødvendigheten av å legge masser, i form av
grov treflis, over en del dårlig fremkommelige partier i
marka. Vi har bestemt at vi søker om 50 000,- til dette.
Dette skal gå til masser, transport og dugnadspenger for
hjelp til å få dette ut.
Søknadsfrist 1 desember
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22-20

23-20

24-20

Arrangementer resten av året;
- Siste Gif-joggen blir etter at vi har stilt om klokka.
Fredag 30 oktober legger vi opp til en
sesongavslutning med litt ekstra hygge og
forhåpentligvis utdeling av premier.
- Vi arrangerer som vanlig refleksløp primo desember
og romjulsjogg. Dette planlegges nærmere. Det vil
være naturlig å se dette i sammenheng med
lysløypa.
Endring av trase ifm lysløypa. Vi skal ha dette klart i god tid
før starten på sesongen 2021. Vi vurderer å bandmåle
traseen.
Behov for bygging av bruer og klopper i år.
Vi kontakter Gifs for å høre om de kan bygge et par bruer i
den nordøstre blåløypa.
Vi planlegger å bygge en bro i rødløypa over Dahlebekken
ved Rothogget vest i Gressvikmarka.
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