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Møtereferat  
 

Dato:  

Sted: Holmenkollen 

Deltakere: Ola Gunnar Johnsrud, Annelise Flaa, Johann Rud og Bente Marie 

Kirkhus. Eirik Hevrøy var innom og gav oss en kort status på teamene 

og utviklingen i Kraftsenteret 

 

Referat 

 

Tema Ansvarlig 

Søke støtte, frister. Vi setter oss inn i dette, følg 
årshjulet. Svein har kontroll på søknadsfrister 
angående støtte og midler, fint om vi kan få et 
sammendrag/informasjon. 

 

Sikkerhet.  

Repetisjon/informasjon. Vi går nå mot mørkere 
tider, samt det er mange nye på standplass. 
Forslag i gruppa: 

Mail ut til klubbkontaktene om å repetere 
sikkerhet og gå gjennom rutiner. 

• Ikke forstyrre trenere/utøvere. 

• Husk ryddig standplass (alltid rydde etter 
trening) 

• Unngå hunder 

• Husk at trener bestemmer. 

Det skal alltid være en standplass ansvarlig 
tilstede. 

Johann 

Budsjett  

Legge inn informasjon om nytt styre på sidene 
til forbundet. 

Bente. Anne Lise var kjapp og har lagt ut. 

Komme inn i rutine om å formidle informasjon. 
Gjelder både hjemmseside på forbundet og på 
FB.  

Bente skal legge fortløpende ut nyheter, 
andre fyller på med relevant infor fra deres 
ansvarsområde. 

Utviklingstrappen  

Fordele rennhelger for KM: 

• Fet 18-19 januar, KM  

• Bjerke 14.3, KM del 2 

• Try, 25.3, KM stafett 

Tilbakemelding er gitt klubbene 

 

Fordele NC og NM ut på klubbene som finner en 
ansvarlig. Den ansvarlige får Nok 3 000/Nok 
2000 for jobben. Avgjør selv hva den gjør med 
beløpet. 

Dette er gjort.  

Neste møte, status hvem er på hvilke renn? 
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Kretsen ønsker å lage et sammendrag fra hvert 
NC/NM/åpningsrenn og blink. Utpeke en/to 
ansvarlige for hvert renn. 

 

Alle klubbene må utføre ren idrett. Minne på at 
nye utøvere må ta dette. 

 

HL samling, 70 påmeldt med masse trening og 
tema: 

• MOT foredrag samt utdeling av MOT 
prisen 

• Utholdenhet og stående skyting 

• Sunn idrett 

• Puss/stell og sikkerhet 

Fint om vi kan få status på hvordan denne 

samlingen var😊 

Gutte samling Hege 

Innhente status på teamene, fra Erik Hevrøy. 

 

Bente 

Lagre alle viktige dokument over på en 
minnebrikke slik at vi blir uavhengig av en 
skyløsning 

Alle går gjennom på sitt område 

   

 


