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Saknr Saksopplysninger

Agenda:
1. Referat fra forrige møte
2. Økonomi
3. Strategi
4. Kartavtale mellom krets/klubber og Heimdal VGS
5. Søknad om midler fra SMN
6. Eventuelt

1.

Antall sider

3

Ansvar

Referat fra forrige møte:
•
•
•
•

•
•
•

Jubileumskomitee: Ingen avklaring verken på Harald Lauglo eller
Knut Skjesol.
Mal dugnadstimer: 2008 og 2009 søknadene revideres for å gi
klart skille mellom de to.
STAR cup: bl.a. 19-20 år klassene må justeres til neste år.
Østersund: 56 påmeldte (50 seter buss, 1 privat bil). Selvbærende
tur økonomisk. STOK forskutterer busstur og overnatting.
Faktureres etter mottak av alle fakturaer.
NM: 50-60 deltagere på forberedelsesmøte. Veldig bra!
Blodslitet: Tone tar kontakt med Arild Vassenden, Frol vedr.
praktiske påmeldingsdetaljer etc. for felles reiseopplegg.
Høydehus: NTNUI føler ikke å ha grunnlag for å uttale seg. STOK
stiller ikke til møte 3/10 men stiller oss bak Olympiatoppens
avgjørelse. Tone sender svar til STIK.

Eirik
Jon Arne

Tone

Tone
Tone

Frist

2.

Økonomi : Status pr.31.08
•
•
•
•
•
•
•

3.

Søknad om aktivitetstilskudd sendt.
Hovedløpsprosjektet fakturert klubbene.
Fortsatt noen utestående fordringer på lag for kretskontigent. IK
Rindals Troll er avviklet og føres som tap.
Kretskontigent for Yrjar IL og Jonsvatnet IL også ført som tap.
Ungdomsløp fakturert 10/9: Deltaker & premie avgift.
Kart avgift faktureres ca. 1 Nov.
NOF Barne- og Ungdomsmidler: Halvor sender NOF rapport på
bruk av junior kretslag midler (kr.5000) innen 1.nov. Trener 1 –
Tone sender invitasjon til alle klubber.

Halvor
Tone

Strategi:
Eirik hadde sendt ut 1.utkast til strategi og handlingsplan for STOK.
Diskusjon om løp og prioriteringer ifbm nylig avsluttet KM: Dårlig
deltagelse på Orkanger av flere grunner, inkl. konkurranse med lokalt
bedriftsløp. KM bør helst arrangeres min. 14 dager fra MNM/NM,
spesielt ved langdistanse. Flytte KM til våren? Er det nødvendig med 3
løp til KM? Kan KM sprint legges inn i sprint-cup? Alternere
Langdistanse og Mellomdistanse annet hvert år? Færre løp og mer trykk
på de løpene som er?
Bedriftsløpene: 12 av 30 løp er arrangert av klubbene. Tendens mot mer
sammensmelting mellom de to.

4.

Andre innspill sendes til Eirik før sirkulasjon til klubber.
Kartavtale mellom krets/klubber og Heimdal VGS:

Innspill kommet om behov for kartavtale med Heimdal VGS i
forhold til bruk av o-kart til trening for elever som går o-linjen.
Dagens praksis er at skolen stort sett har fått tilgang på oppdaterte
kart fra klubbene etter forespørsel. Skolens behov er kart innenfor
en radius på ca. 30 minutters kjøring fra skolen. Eirik utarbeider
forslag til kontrakt mellom Heimdal VGS & kretsen på vegne av
klubbene.
Videre utarbeides det et forslag til kartavtale mellom klubbene om
fri utveksling av kart til treningsbruk. Tilsvarende på åpne
treninger i kretsens eller klubbenes regi. Klubbene virker veldig
positiv til det. Eirik lager utkast til avtaler og sirkulerer til
klubbene.

Alle

Eirik

Eirik

5.

Søknad om midler:
Søknadsfrister om finansiell støtte 15/16 september hos følgende:
• http://www.idrett.no/tema/utmerkelser/Sider/Grasrotprisen.aspx
• http://www.gjensidigestiftelsen.no/no/sok-stotte
• https://www2.sparebank1.no
Tone utarbeider søknader om støtte til 2 rekrutteringsprosjekt:
1. Kartutvikling for Småtrollkart for Kristiansten Festning og
Sverresborg. Ideer kan hentes fra:

Tone

http://www.orientering.no/nyheter/Sider/OrienteringsgledeunderVerd
ensKulestedag.aspx

2. Friluftsleir med kart og kompass – en ukes heldagstilbud til barn
etter skoleslutt i juni, inkl 1 overnatting i Lavo.

6.

Evt.
Åpent evalueringsmøte for ungdomsløpene: mandag 15.oktober kl.20.
Ungdomsansvarlige/løpsledere i alle klubber samt Stjørdals-Blink
inviteres.
Terminlistemøte: På NTNU mandag 22 Oktober kl.19. Klubbene sender
forslag til TD på forhånd.
STOK vil gjerne ha innspill fra klubbene på følgende spørsmål vedr. løp og
løpsdeltagelse:
1. Vi har noen solide arrangement som lever godt (Tour de
Trondheim, Trondheim Open, Ungdomsløpene, Sprintcup, MNM,
KM) – hva kan vi gjøre for å styrke disse?
2. Vi har generelt dårlig deltagelse på helge-løp - Hva gjør vi med
det?
3. Bør vi prioritere og redusere antall løp?
4. Bør vi legge opp til løpsfrie helger til bruk for treningssamlinger i
klubbene? Kombinere løp til samme dag (for eksempel
ungdomsløp, KM & bedriftsorientering)?
5. Ønskes nye arrangement? Flere stafetter? Sprintcup, stafetter og
ungdomsløp appellerer til de yngste. For eksempel Freidig
stafetten på våren. 9.løp ungdomsløp som stafett?
Synspunkter bes fremlegges på møtene.
Tone sender mail til klubbene. Detaljert dagsorden følger senere.
Medaljer premier: Sjekke alternative leverandører av samme type for
muligens å redusere kostnadene.

Tone
Jon Arne
Tone

