Styremøte Gif-joggen 27.05.21.

Sted; Trondalen
Styremøte nr 0016
Til stede;

Saksnr
19-21
(18-21)
(17-21)

Status innkjøp materialer og bygging av klopp og bru av
syklistene. Vi skal sende sluttrapport med bilde
dokumentasjon og jeg vil tro regnskap ila mai.

Ansv
Roar
Freddy

20-21
(18-21)
Se også
(21-21)
(22-21)

Nytt kulturhistorisk kart
Roar informerer

Roar

21-21

DNT er positive til at vi merker opp rødløypa som en DNT
løype. Roar informerer.

Roar

22-21
(15-21)

Status og framdrift vedlikehold og løypemerking/skilting.
Vi bør sette opp en framdriftsplan med prioriteringer

Freddy

23-21

Forespørsel vedr løypegjeng Kommunen - lysløypa
Thor orienterer

24-21

Lager rom i Trondalen
Thor informerer og vi sjekker dette rommet.

25-21

Bakkeløp - Hovedsak (Arbeidsmøte)

Thor

Thor

Dato
Utført

Freddy og Roar informerer om møtet med FH og MH
(16-21)
Se forslag som er bestemt og videre arbeidsoppgaver under;
1

2

3

Når;
-Søndag 12 September
Hvor;
Fra Trondalen til Sprinkelet 1500 m
Vi må måle opp eksakt start og målgang
Vi må avklare målgang med Røde Kors
Størrelse løp maks 100 deltakere

4

Budsjett
Hvilke kostnader må vi regne med
Deltaker premier til alle og diplom
Premiering 1-2-3 for damer og herrer over all?
Startnummer
Tidtakerutstyr
Underholdning? (Korps eller andre lokale krefter)
Skal vi ha barneløp? ( Premier )
Annet?

5

Sponsor – Deltaker avgift
- Frode sjekker med Bakke, men vi kan ikke være
avhengig av Bakke.
- Hvilke andre sponsorer kan vi høre med. De vil få
synliggjøring på startnr m.m.
- Eventuelt andre som vil være med på
arrangementet ( Grille – salgsbod )
- Hvor legger vi oss vedr deltakeravgift
Samarbeide med
- Gif
- Røde Kors Avtale møte med Røde kors
- Event?
Navn på løpet;
- Bør ikke være sponsornavn hvis vi skal tenke
langsiktig
- Forslag « Fredrikstads bratteste 1500 m»
- «Lysløypa opp fra Dæln til Sprinklet» «1500 m»
- Bruke Gif-logoen se eks deltaker premier
- «Kjendis til premieutdeling» Tormod??
Markedsføring
-Påmelding – klubben kan hjelpe til kan f.eks bruke
Deltaker.no
Vi bør ha Invitasjonen klar «skisse» til neste møte med
klubben seinest 8 eller 15 juni
Pall – podie – har vi noe sånt
Freddy ( lage ?? )
Behov for å varsle grunneierne?
Løypevakter

6

7

8

9
10
11

OK

Ok

Ok

12
13
14
15
16
17

Media
Speaker
Parkering
Legge detaljplan for inndeling av grupper og start tider
Klasseinndelinger
Påmeldingsfrist

