Styrerådsmøte Raumar Orientering

Tid:

26. oktober 2017

Sted:

Jessheim

Tilstede:

Kari Kamstrup Hovind, Anne Larsson Hovind, Bent Skatvedt, Gunnar
Fosstveit, Tommy Skårbø, Anne Catherine Ekroll (UOL)
Aslak Kinneberg, Ingrid Eide Rapp, Pål Kogstad Næss, Geir Elvhaug,
Robert Øksnes (GOL)
Arne Tømta (HOL)

Forfall:

Sak nr.
1

Eidsvoll , Frogner, Nes

Sak
Arrangement 2018
Romeriksløpet
Eidsvoll o-lag.
Løpsleder og løypelegger er på plass, samt TD fra Raumar på
et annet kretsløp.

Ansvarlig

O-troll samling
HL-samling 13-16 år Vestfold
Kretsen har ansvar for mye, men Raumar må stille med
foreldre.

2

Raumar-karusell
De mindre klubbene (NOL, FIL, HOL) bør få tildelt tidspunkt
som er populære, slik at man vet det kommer en del folk.
Melder inn ønsker.

Aslak (Johnny,
Torunn, Arne)

Hvordan få med flere nye på raumar-karusellen? Det
informeres på rekrutt-treningen. Sende info/møte opp på
skitreninger.

Ingrid

Arrangement 2019-2020
Romeriksløpet 2019
Gjerdrum o-lag hovedansvarlig
Romeriksløpet 2020
Ullensaker o-lag hovedansvarlig
Skal vi ha ett- eller todagers arrangement? Ble diskutert, men
ingen konklusjon.

3

4

5

Arrangement 2021
NM sprint og NM sprintstafett på Jessheim? I slutten av mai.
Søknadsfrist mars 2018.
Melde til NOF at vi er interessert.
Vi er positive, men må ha satt sammen en hovedkomitèe
(Løpsleder, Løypelegger, Arenasjef og Bemanningsansvarlig)
før det søkes.
Endelig avgjørelse tas på årsmøtet.
Info fra valgkomitèen
Forslag å slå sammen et par styreverv;
- infoansvarlig og sekretær
- nestleder og et av de andre vervene
Vanskelig å finne folk..
Valgkomitèen fikk noen navn på blokka, og jobber videre.

Aslak
Bent, Aslak

Geir, Gunnar, Geir

Rekrutter/Overgang 13-16 gr
EOL, GOL og UOL har samarbeidet og jobbet bra med
rekruttering i 3 år. Ca. 70 stk har vært med på treningene i år.
Ca. 50 stk deltok på merkeprøven i år.
Utfordrene å få med rekruttene på løp, både karusell- og
terminfestede løp.
Viktig at 11-12 åringene blir klar over de jevngamle i de andre
lokalklubbene, så de vet hva som kommer på 13-16
treningene. 12-13 stk har vært innom 13-16 treningene i høst.
Treningene er tilpasset deres nivå.
Må jobbe med foreldrene og få de til å bli ivrige!
Eventuelt:
Medlemsavgift: i dag er det 200kr. Hvordan skal vi
praktisere det for rekrutter? Nå de begynner å løpe meldes de
inn i raumar, og må betale medlemsavgift. Må informere om
dette på rekrutt-treningene.
–

Pål

Treningsavgift: ingen treningsavgift i dag. Fortsetter
med det slik.
–

Klubbmesterskap: Ble i år arrangert på en lørdag, var
vellykket. Viderefører dette.
–

Kartdatabase: Kartene ligger hos lokallagene.
Sportslig i raumar vil gjerne ha tilgang til sist oppdaterte
kartene til sine treninger, på en enkel og oversiktlig måte.
Ingrid oppretter en dropbox-konto, og får kartansvarlige i
lokallagene til å laste opp kart der.
–

Ingrid

