
 Styremøte Taverna Alvdal 10 april kl 17.30 

 

Til Stede: Amund Leren, Leif Vingelen, Bente Ørndal, Bente Fossen, Bente Horten, Anne Mette Grøtli, 

Per Arne Bjørn, Grete Gløtheim. 

 

Sak 13 2017-18  Forberedelser til Ting 

Grete sender ut invitasjon til ting. Tinget holdes 24 april kl 19:00 på Tavernaen Alvdal. 

Styret har ikke utarbeidet noen ny handlingsplan for 2018-19. Handlingsplanen for 2017-18 blir 

derfor videreført til neste sesong. Videre har kretsstyret ambisjoner om å utarbeide en handlingsplan 

som skal være et dynamisk arbeidsdokument. Denne sendes ut til klubbene for evaluering og blir så 

lagt frem på neste års ting. 

 

Sak 14 2017-18  Status økonomi 

Bente Horten informerer om resultatet for 2017. 

 

Sak 15 2017-18  Sponsorer 

Bente Ørndal har skaffet to nye sponsorer til kretsen.  

Dombås hotell gir 2 stk samlinger pr team og 13-16 mot å få profilering på kretssiden og 

facebooksida. Og noe på klær. Leif Vingelen ordner det formelle med denne avtalen. 

Rema 1000 gir 50 000 kr mot å få profilering på hjemmesiden. 

Det planlegges et møte med Espeland for sponsoravtale 

TOS viderefører eksisterende avtale. 

NØK går videre med sin avtale og kan være interessert i å utvide denne.  

TSB ønsker å være med videre som generalsponsor og denne avtalen utvides. 

Alvdal Tynset sport viderefører sin avtale. 

 

Sak 16 2017-18                NØK-cup 

Bente Ørndal informerer. Denne sesongen har det vært en del spørsmål rundt reglementet for NØK 

cup og antall tellende renn for å få sammenlagtresultat. Det er kretsstyret som setter opp terminliste 

og som bestemmer hvor mange renn som er med i cupen og hvor mange av disse igjen som må gås 

for å få et sammenlagtresultat til slutt. For inneværende sesong ble det terminfestet 10 renn til 

cupen hvor utøverne måtte ha resultat fra seks av disse rennene for å få sammenlagt resultat etter 

endt sesong. I år ble 2 renn avlyst pga kulde, men styret vurderte at det fortsatt skulle være seks renn 

som var tellende for cupen.  



Styret velger å beholde reglementet slik som det er. Styret ønsker at flest mulig skal delta på flest 

mulig renn. 

 

 

Evt. 

Styret diskuterer rekrutering og ønsker å ha fokus på dette i sesongen som kommer. Dette blir 

aktuelt i handlingsplanen. 

 

Ref. Grete Gløtheim 

 

 

 


