Styremøte Gif-joggen 27.04.21.
Referat
Sted; Trondalen
Styremøte nr 0015
Til stede; Freddy N, Thor G, Bengt G og Roar O.
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Gif-joggen når kan vi starte med fellesstart?
Hva er status smittevern regler?
Skal vi fortsette med både fellesstart og egen reg?
Endring fra 5A til 5B betyr samme arr som nå.
Etter 9 mai ser vi an hva anbefalingene blir. Vi ønsker
primært fellesstart, men vurderer å ha egenreg som et
alternativt tilbud.
Vi tar dette opp på et styremøte når samfunnet åpner.

Roar

Ok

Markedsføring og synliggjøring av Gif-joggen
- Bilder av premier og legge ut på facebook
- Lage en presentasjon av dette på klubbens
hjemmeside
- Bengt lager et utkast til hjemmesiden
Tar kontakt med MH for hvordan vi kan redigere.
«For hver 10 mil får du premie»
- Vi tar opp det med flere nye motiver ved et seinere
styremøte.

Bengt

Premieringer
Hvordan følger vi opp de som skal ha premier ved
milepæler.
Vi har allerede første premie som skal overrekkes for 25 x
Bengt tar kontakt med Trine vedr premiering og eventuelt
bilde.
Vi hjelper hverandre med å huske jubilantene og vi lagrer
alle premiene i klubbhuset – Thor sjekker med Morten vedr
lagring av premier (f.eks på lille møterommet)

Freddy
Bengt

Gjennomgang referat fra de 3 siste styremøtene
Følgende saker lukkes;
(26-20) (06-21) Utfordringen 2021
(30-20) Henvendelse fra Østfold Bedriftsidrett.
(02-21) Årsberetning og regnskap 2020
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15-21

Løypemerking
- Status Gif-joggen -Merket blå i «stenkleva»
Dette ønsker vi å få avklart med grunneier.
- Status sydlige lange blåløypa
- 52/4
- 52/5 og 52/9
- 51/9
- 56/6
- 56/8, 71/2 og 71/3
- 51/1/3
- Fredrikstad Kommune 6 stk gnr/bnr (nå)
Freddy følger opp begge disse med MH
- Viktig å samle signaturer hos MH med CC RSO
- 50/34 innspurten Gif-joggen
-

-

16-21
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Vi har fått en forespørsel fra en som ønsker å merke
vestlige blåløype
Vi kontakter vedkommende og informerer om at vi
skal ha grunneiertillatelser på plass først.
Lage en liste vi skal fordele, med det som mål å få
alle grunneiertillatelser på plass.

Freddy

Kommunal støtte for vedlikehold meldt inn fra
klubben.

Thor

Bakkeløp
Dette blir ifm med en verdihelg som klubben arrangerer.
Helgen 10-12 September
Vi må lage en salgbar pakke
Eks; «Bakkeløpet – Norges bratteste 1500 meter»
«Bakkeløpet – vi kårer Norges sprekeste trio»
( I år oppfordrer vi spesielt alle korps til å delta.)
Vi garanterer stor stemning hele veien!
Høstens morsomste løp!

Freddy
Roar

Roar

Vi tar opp arbeidsplanen og forbereder oss til neste møte
med klubben vedr dette. ( 11. mai kl.18.00.)

17-21
(10-21)

Styret er enige om å ikke «gape over for mye»
Maks antall deltakere 100
Vi ønsker å ta første skritt i å arrangere en lokal løpsfest.
Vi ønsker en litt uformell og lavterskel variant med klokke
hvor deltakerne må melde sin egen tid. (som nyttårsløpet)
Ved hundre deltakere dele i 2-4 fellesstarter. Med de
raskeste i siste pulje.
Vurderer gratis eller en lav påmeldingsavgift (50,-)
Dette arbeider vi videre med fram mot møte 11 mai.

Roar

Bygging av klopp og bru i nordøstre blåløype
Sykkelgruppa er i gang med planleggingen
Vi har sagt vi skal ta oss av grunneiertillatelsene først
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Roar
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Status;
Freddy tar kontakt med sykkelgruppa om at klopp og bru
skal bygges slik vi har bygd de andre steder.
Samt gir beskjed når grunneier tillatelser er i boks
18-21

Eventuelt
- SparebankstiftelsenDNB – rapportering
Freddy skaffer en oversikt på materialer
(f.eks 25 000)
Blåmaling og koster
Freddy avtaler med MH om eventuelt annet verktøy
Kjøpe 1000 liter sekker til flis
Roar avklarer rapporteringstidsp med MH
-

-

Nytt kulturhistorisk kart
Vi tok en gjennomgang av punktene som vi ønsker
endret. Roar skriver opp pkt og sender til MH
Vi tar gjerne et møte med Klavestad.
Båtplasser – vi tar opp dette senere.
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