Møte type

Møtereferat

Dato

Styremøte STOK

18/06-2013

Tid

20.00

Sted

Nordslettvegen 145

Til stede: Sonja Tronstadhagen, Jacob Hygen, Per Wirehn, Jostein Alvestad, Eirik
Jørum, Tone Østgaard
Fravær:

Referent

Tone A. Østgaard

Møte slutt

22.15

Neste møte

28.august
kl.20

Saknr Saksopplysninger
Gjennomgang av referat fra forrige møte:
1.

Antall sider

3

Ansvar

Teknisk:
• Bedriftsidretten: ikke interessert i noen som kan arrangere stafett
dersom de må betale for det.
Toppidrett:
• Kretstreninger fungerer bra (spesielt Fremo), men litt variabel
deltakelse, bl.a. på Jervskogen.
Rekrutt:
• Drakter til U-løp og Star-Cup samt singletter er på veg.
• Gavekort (kr.50 pr løper pr løp) til ungdomsløpene OK.
• Ungdomsløpene er i god gjenge. Færre deltakere i N-Open (under 10
år) er urovekkende. Lite deltakelse i 10-12 også.
• Profilering av u-løpene av klubbarrangør fungerer derimot ikke.
• DNB Challenge: 12 klubber har gitt tilbakemelding om skolesprint,
hvorav 9 i mai/juni. Ingen søknader til stilling. Ingen avklaring om
støtte fra Fylkeskommunen enda. Oppfølging til høsten mot skoler
utenfor Trondheims regionen etter at støtte fra Fylket er avklart.
Andre:
• Statsarkivet på Dora i Trondheim Kommune: tar møte til høsten for å
se på arkivet og bedømme om det er verdt å se igjennom alt.
• Websidene for U-løp og Star-cup er bra men bør ha link til STOK’s
hjemmesider.
• Web skribent: Ida Berg Hanssen, kr. 500 pr artikkel. For betaling må
Ida sende oversikt til Tone over artikler hun har skrevet (3). Skriver
artikkel om O-festivalen.
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2.

Rekrutteringsåret 2013 - aktiviteter og måloppnåelse

•
•
•
•
•
•
•

•

3.

U-løpene : ingen økning (under 150 på siste løp i Granåsen), og
reduksjon i nybegynner klassene.
Lite deltakelse på nybegynnerkurs i klubbene.
Orkanger har mange på nybegynner trening, men ikke klubber i
Trondheims-området.
Skolesprint et viktig tiltak, men et langt skritt fra skolesprint til U-løp.
Færre på Hovedløpet (39 vs. 50+ tidligere)
O-troll leirer: Wing, Freidig, Byåsen
Mail til klubbene for å få tilbakemelding i fht rekruttsamling og mål
som ble satt: U-løp, O-skole, Troll-O etc. Hvilke tiltak ble prioritert
etter rekrutteringssamlingen? Grad av måloppnåelse?
Kan STOK bidra til videreutvikling av skolesprint konseptet (for
eksempel konkurranse mellom skoler, oppfølgingskommunikasjon til
foreldre, koordinator etc.)?

Tone

Høstens aktiviteter

Rekrutt:
• U-løp avslutning på skistua eller BSK hytta (plass til ca. 150)
• U-løp: Mangler 2 TD
• Forslag om ny klasse i U-løp kommet inn: Utsettes til
evalueringsmøte.
• Sammenlagt premier (Hardanger bestikk)
• Østersund tur: avklare helg
Toppidrett:
• NM samling Kongsberg (august). Send ut invitasjon.
• Droppe kretstreninger når det er STAR-cup.
• Vurdere ekstratreninger på torsdager (tirsdager kolliderer med
bedrifts o-løp). Hva ønsker klubbene av toppidrettsutvalget?
Gode treninger som løfter nivået, men kanskje bare annenhver
uke. Skal tirsdagstreningene være et åpent tilbud? Diskutteres
videre på klubbledermøte.
• Treningstid Ranheimshallen: 2* 1t sammen med friidrett
(kombinert med oppvarming ute). I gangstart og koordinering
avklares med friidrett.
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snarest

Teknisk:
• Arrangement kurs (Brikkesys/Emit og Eventor) –like før sesongstart
(feb/mars)? Agenda klubbledermøte. Jostein forhører seg om
mulige kursholdere.
• Trener 3 kurs: ligger på NOF sider.
• Trener 1 kurs: (O-trener kurs) – Tone spør om interesse. Hvem har
trener 2 kompetanse til å holde 1-kurset? (Knut Hagen? Thomas
Eidsmo?) Lørdag-søndag på høsten (*2). Sjekk kursopplegg på NOF
sider.
• Terminliste møte: sammen med klubbledermøte i oktober/nov (etter
kretsledermøtet 18/10).
• Kart: Røros glemte å sende nytt MNM-kart (sprint) til kretsen for
godkjenning. Jostein følger opp med Tore Angel Pettersen.
Rekruttering:
• Klubbledersamling - november?
• Rekruttsamling: 8 klubber meldt på. Dersom flere klubber vil
være med, bes de melde i fra. Tone sender ut mail.
•

4.

Be om saker til kretsledermøtet
Forholdet til bedrifts-O (samarbeid på midt-uke løp,
startkontigent etc) bør diskutteres. Kan NOF lage en
samarbeidsavtale sentralt med Bedrifts-O som kretsene kan
forholde seg til?
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Eventuelt:
STAR-cup:
• Poeng beregning: Bruke samme system som U-løpene.
• Startkontigent: kr. 120 (kr.40 i kartavgift, kr.30 til bedrift, r.36 til
til NOF, kr. 14 til STOK for premieavgift). Tas opp på
kretsledermøtet i fbm forhold til bedrifts-O).
• Jakob reviderer STAR-cup flyer. Tone videresender klubbene.
Eirik legger ut på websider. Jostein informerer bedrift. Lenker fra
Bedrifts-O sider.
• Tone krever inn startkontigent for 3 første renn og betaler kr. 70
pr deltager til Bedrifts-O.
• Sponsorer ? Jacob tar runde med dem etter hvert.
Neste møte: onsdag 28.august hos Tone, Fagottvegen 12
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