Styremøte Gif-joggen 07.04.21.

Sted; Teams
Styremøte nr 0014
Til stede; Freddy N, Thor G, Bengt G og Roar O.

Saksnr
06-21
(26-20)

Ansv
Utfordringen 2021 oppsummering
Vi har nå tatt inn tavla med QR koden fra Trimhytta.
Thor ga oss en oppsummering av deltakelsen
106 personer har registrert seg totalt 890 ganger.
Dette er en liten økning i forhold til i fjor.
De 5 med flest registreringer (til sammen 367) mottar
Gif-joggen trøye. Vi takk også 5 tilfeldige vinnere av
Gif-joggen lue.

Dato
Utført

Thor

Thor legger ut dette på Face-book og fordeler oppgaver med
å gi ut premiene.
07-21

Gif-joggen tilpasset smittevern regler.
Vi kan ikke arrangere Gif-joggen med fellesstart eller
individuell start da ingen arrangementer er lovlig pt
Vi følger dette fra uke til uke.
De første løpene arrangerer vi med mulighet for å ta turen
når det passer og rapportere inn tid og deltakelse innen kl
18.00 på fredager. En tellende uoffisiell reg pr uke pr pers.
Vi teller med disse som deltakelser og det blir med i
beregningen ift premiering av antall deltakelser.
Vi har informert om dette på facebook og det er
offentliggjort på Gif sine hjemmesider.
Vi ønsker å motivere til deltakelse og har laget kopper for
premiering 50 – 75 – 100 og før det får alle som har deltatt
25 ganger Gif-joggen t-skjorte.
Vi vil ukentlig legge ut motivasjons innlegg på vår facebook
side og vil også bruke klubbens hjemmeside og eventuelt
lokalpresse.
Første innlegg på Facebook
- Thor oppsummerer Utfordringen 2020
- Bengt får bilde av trøyer fra Roar og legger ut bilde
med alle premiene og skriver litt om dette
- Bengt legger deretter ut midtukes ukentlige bilder
av de enkelte premiene. Her vil det også inngå
overrekkelser av premiene etter hvert.
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Merking av løyper
Freddy har fått bekreftet fra kommunen at det er ønske om
at løypene skal merkes og skiltes iht DNT merkehåndboka.
Det skal brukes en lysblå blåfarge Blå 1040B
Iht bl.a 04-21 har vi nå merket den korte blåløypa fra
Sprinkelet og til Trondalen hvor vi har definert den ned
Kleva i stedet for Kukleva.
Vår videre plan er iht sak 04-21; merke den sydlige lange
blå-løypa.
Førts må vi ha på plass signatur fra følgende grunneiere;
- 52/4
- 52/5 og 52/9
- 51/9
- 56/6
- 56/8 – 71/2 og 71/3
- 51/1/3 - Freddy følger opp dette med MH
- Fredrikstad Kommune - Freddy følger opp dette med MH

Bakkeløp
Vi har hatt møte med MH vedr dette og fikk noen gode tips
som bl.a mulighet for å skaffe tidtakerutstyr samt at det er
mulig å få distansen til å bli eksakt 1500m
Roar orienterte videre om samtale med FH vedr å få dette
med i en helg med flere aktiviteter i klubben.
Det blir mest sannsynlig en av de 3 første helgene i sept.
Vårt primære ønske er 19 september, men styret støtter et
felles klubbarrangement slik at vi kan tilpasse oss.
Roar følger opp dette videre med FH
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Eventuelt
- Kort info om Årsmøtet; alle er gjenvalgt
-

Sjekke hvordan framdriften er med bygging av klopp
og bru i den nordøstre blåløypa. Ref 24-20

-

Freddy har fått tips fra MH om at han kan skaffe oss
fliskutter som vi kan få bruk for ved utlegging av flis
over bløtområder

Roar

