
 

 

 

STYREMØTE  27/10-2015 

 

Sted : hos Erling 

Til stede : Anne Tove, Erik, Ole Jørgen og Erling.  

Meldt forfall. Renate og Per Erik 

 

Saker som ble tatt opp : 

 

1. Skalldyrrittet. Rittet i år var vellykket og kan være en mal for neste år. Men det er alltid 

mulighet for å gjøre det enda bedre.  Flyttet til andre lørdag i august 13/8-15. Håper på 

større deltakelse når det ikke kolliderer med Lysebotn-Sandnes og lettere å arrangere 

utenom Skalldyrfestivalen. Håper valgkomiteen vil hjelpe til med å finne folk til 

ledergruppen. (muligens å friste med gratis Nordsjøritt/Hovden)   

 

2. Sparebanen Sør's barneritt ble gjennomført fint, ca 10 deltakere. God presseomtale før 

rittet og TareTv etter. Vi bør vel prøve å få det tidligere neste år muligens i mai. 

 

3. CLST 2016. Det er etablert kontakt med Lyngdal om felles opplegg i samarbeid med 

Kvinesdal, Farsund og Marnardal. Muligens prøve å få egne trøyer i den forbindelse, noe likt 

Sydspissen.   

 

4. Klubbmesterskap terreng. Erling har henvendt seg til gruppen og spurt hvilken dag de 

ønsket å ha klubbmesterskapet. Klubben venter på svar. 

 

5. Sanden treningssenter og Friberg Fysikalske har spinning timer som klubbens medlemmer 

kan følge. Styret mener dette er gode tilbud for medlemmene, og synes ikke det er 

nødvendig å ha egne timer. Så vi håper flest mulig benytter disse tilbudene, så grunnlaget 

blir bra til neste sesong. 

Terrenggruppen for barn/ungdom har trening en dag i uken inne på Sanden i vinter. Det 

synes styret er veldig bra! Klubben dekker kostnader til leie på Sanden. 



6. Styret håper noen vil gå på kurs for å blir resurspersoner i klubben og vil betale kostnader i 

den forbindelse. 

 

7. Vi prøver å få til en klubbkveld 27/11 på Castellet eller Smoi. Klubben betaler for mat, 

deltakere for drikke. Håper på en sosial kveld med mange som deltar. Et tema for kvelden er 

CLST.  

8. Årsmøte skal være i slutten av januar 2016. Årsmelding og regnskap må bli ferdig i god tid. 

 

  

Erling Salvesen 

referent 

    


