
Notater fra medlemsmøte mandag 03.10.2016 
 
Det var en engasjert gjeng som møtte opp til medlemsmøte på Stabbursmoen skole. Totalt var det 20 
personer som var innom. Styret hadde kalt inn for å få tilbakemelding fra årets sesong og også få 
innspill til neste års planlegging. 
 
Vi diskuterte hvordan vi skulle bygge lagfølelse.  

 Forslag om at fellesturer er positivt og kan bidra. 

 Involvere etablerte o-løpere, også veteraner, i dialog med våre nybegynnere – slik at 
vi blir bedre kjent innad i klubben. I dag har nybegynnere og aktive hver sine arenaer, 
da de fleste nybegynnere og yngre deltar på ungdomsløp. 

 Etablere faste og kjente møteplasser hvor alle kan delta, både støttespillere og løpere 
i alle aldre. Her ble Høiåshytta i Halden nevnt som eksempel. Vi kunne for eksempel 
ha 1 dag (mandag) fast hver måned hvor alle kunne møtes. De aktive kunne 
trene mens støttespillerne kunne ta en kopp kaffe og slå av en prat. Er det mulig å få 
dette til på Stabbursmoen? Evt. andre steder? 

 Få mer fokus på Trollelgkarusellen for å samle klubben bedre. Flere? Tidligere 
annonsering av datoer? 

 Et lite treningsmiljø for de aktive i dag. Det er viktig at alle møter opp. 
 
Hvordan bedre/ opprettholde dugnadsviljen ved arrangement og aktiviteter, - og ikke minst få 
medlemmer til å ta administrative verv? 
 

 OL Trollelg er 60 år 13.januar 2017. Ingenting ble bestemt rundt eventuell markering. 
Noen forslag ble drøftet. Bla årsfest, arrangement etc. 

 Søker KM sprint som et markeringsarrangement (terminlistemøte 19.okt. 2016) 

 Arrangerer ett ungdomsløp (tradisjon og minimum arrangørkrav fra kretsen). 

 Minimum 4 Trollelgkaruseller og ett klubbmesterskap 

 Teknisk gruppe føler at det er vanskelig å få folk til å ta på seg løpslederansvar. Vi 
bør jobbe med at nye får anledning til å trene på oppgaver/ ha noen å spørre. 
Kanskje er det at oppgavene er for vanskelige/store. 

 
Positive tilbakemeldinger fra årets sesong: 
 

 Gubbetreningen er veldig positiv. Godt oppmøte og godt humør. 

 Mange nye ansikter på rekruttkvelder – krevende å få de med etter sommerferien. 

 Flott tur til Østersund (18 stykker med små og store). 

 Jukolaturen var en suksess. Greide nesten å fylle 2 lag med egne løpere. 
 


