Referat utvalgsmøte SOK 08.10.18
Sted: Idrettens Hus (samme sted som forrige møte).
Tidspunkt: 18.00 - 22.00.
Tilstede: Kjetil, Stine, Knut, Ole, Per Erik, Jo Børre, Sturle, Trond G, Tiri + Kari via Skype
Agenda;
- Referat fra forrige møte (ref. vedlegg)
- Status arrangement resten av 2018 - spesielt SCCR trenger løpsleder og løypelegger v/Kari
- Arrangement 2019 v/Kari. Terreng, dato, løypelegger og løpslegger må være på plass til møtet
- Treninger 2019 v/Per Erik. Terreng og dato må være på plass til møtet
- Stolpejakten 2019. Kan tur-o ta over ansvaret? Rekrutt for mye å gjøre.
- Orientering fra utvalgene

Referat fra forrige møte (ref. vedlegg)
NM helg
Estimert overskudd på ca 150.000 før sponsorinntekter.
Markering i etterkant. Ulike løsninger ble diskutert. Kjetil undersøker og styret tar beslutning rundt
dette.
Telt / materiell
Regnly telt, er besluttet å kjøpe ett med 3 stenger og ett med 4 stenger
Noe gikk føyka under NM. Materiellutvalget ved Ole ser på dette. Tiri tar småreperasjoner mtp sying.
Klubbvimpel er innkjøpt
Dohenger – ikke helt optimal. Vanskelig å finne en løsning som fungerer bra. Kjetil ser på mulige
løsninger.

Status arrangement resten av 2018 - spesielt SCCR trenger løpsleder og
løypelegger v/Kari
Marum-mila. Øystein kunne ikke være løypelegger. Sturle har tatt på seg både løpsleder og
løypeleggerjobben.
SCCR. Per Erik har ikke kapasitet til å være løypelegger. Trond kan heller ikke være løpsleder.
2018. Per Erik har forslag om å bruke Bugården og Krokenskog området, eventuelt fra svømmehallen.
Kari jobber med å finne løypelegger / løpsleder

Arrangement 2019 v/Kari
City race sammen med Porsgrunn og Skien?
Mulig Stokke kan være interessert i et samarbeid rundt camp Stokke. Kari sjekker ut dette med
Stokke, primært søndag for vår del.
Alternativt tirsdag / onsdag mellom SG og O-festivalen.
Vestfold 2-dagers. Datoer er spikret til 29-30 mars. Løpsleder og løypeleggere er på plass.

Kartutvalget må avklare med Jon mtp oppdatering av Østerøya.
Nattløp i Marum.
Marum – er det behov for oppdatering? Kartutvalget vurderer dette.
Vestfold vårcup – Bugården
Vestfold høstcup – Stiåsen
Km langdistanse og stafett. Gallis? Avhengig av løpsleder og løypelegger
Hvis annen klubb ønsker stafetten kan vi ta kun individuelt.
Marummila
VDG – Tiri er rimelig fornøyd.
Gallis / Stiåsen – kanskje litt mye belastning. Arne Håkon skulle lufte dette med grunneierne.
Tiri har også fått treningsløpsliste fra Per Erik
SCCR – mye tyder på at dette ikke fortsetter i 2019, mao avvikling.

Treninger 2019 v/Per Erik. Terreng og dato må være på plass til møtet
Per Erik har satt opp et utkast basert på føringer fra VDG (holde seg borte fra de store skogområdene
på våren + jakttiden). Dvs Fokserød, Gallis, Stiåsen, Hjertås mv brukes i august og begynnelsen av
september.
Vintertrening:
Rekrutt – ønsker en liten uteøkt for disse også først.
Treningsutvalget skal se på dette mm.
Treningsløpsliste – legges inn info her om at ansvarlig må avklare sted / parkering med grunneier
Tur-o, foreløpig forslag (5 kart)
Bugården
Hjertnes
Helgerød
Kariåsen
Rødsåsen
Det bør sees på rutiner for hva vi gjør når det endres sted etc gjennom sesongen (innvolvering av
VDG)
Samlede planer for 2019 bør være klare før jul (løp, treninger, tur-o mv)

Stolpejakten 2019. Kan tur-o ta over ansvaret? Rekrutt for mye å gjøre.
Holdt på 2 år, ikke en full sesong noen av årene
2017 august – november
2018 mai – august

I 2018 fikk man mye problemer med poster som ble flyttet etc, noen lå også innenfor
arrangementsområder (Fjordfesten osv). Noe problem også i Preståsen.
Rekrutt har ikke kapasitet til dette.
I 2017 hadde man et opplegg rettet spesielt mot 2 skoler, det har man ikke hatt i 2018
Mosserød og Framnes hadde suksess med dette i 2017 (men hadde motiverte lærere)
Bugården kan være et bra område.
Kari C blir med hvis opplegg mot skolene.
Holdes på kommunal grunn.
Tur- o tar opp dette til diskusjon.
Solgt 644 tur o i 2018, mot 670 i 2017. Bedriftsidrettslagene (kommunen, Jotun, Pronova m.fl) har
kjøpt på nivå med året før, totalt 194 stk.

Orientering fra utvalgene
Blodslitet: hjemreise Strømstad, Stine tar grep om fellestur.
Grøtfest: Trond G skaffer video fra starten i Tiomila.
Knut G kontakter Sport 8
Årsmøte / årsmøtefest: Kjetil sjekker med Erik på Furustad
Hjartdal: er booket
Danmark: er booket
Norwegian Spring: skal planlegges
Trening: ungdomssamling Halden i november, resten av Vestfold og Telemark er invitert
Ferieløp 2019 – klubbtur. Østerdalen ? O-ringen ? Annet ?
Utfordrende å finne overnatting i Østerdalen ? (bør sjekkes ut snarlig)
Vintertrening STIF – VDG, utfordring ?
NOF kompentansehelg 17-18 november. Bør SOK være representert ?
Årsrapport fra utvalgene, Kjetil ønsker rapport fra utvalgene helst før jul.
Årsmøte berammes til starten av februar.
Referent: TG

