
 

Referat 
Styremøte MCK 17. juni 2014 kl. 18:00 – 20:00 

 

Hvor: BRG Verven 

Tilstede:  Erling Salvesen / Ole Jørgen Haven / Geir Inge Lian / Knut Berg Bentsen / 

Anne Tove Eskildsen/ Jan Stubstad / Trond Haven / Renate Klev 

 

 

1. Skalldyrrittet 2014 

- Ole Jørgen informerte om hvordan arbeidet foreligger og videre gjøremål. Kommunen 

må ha en kontaktperson i forhold til Skalldyrrittet, Ole Jørgen Haven tar dette. Erling 

formidler dette til kommunen.  

- Ouick Timing, Sissel har noen brikker som blir hentet ellers står «sekretariatsgjengen» 

for at bestillingen av flere brikker går i orden. Jan Stubstad er på saken vedr. dette 

tidtakingssystemet og kontakten/samarbeidet med Farsund Marathon. 

- Markedsføring av rittet, Jan Stubstad og Jan Helge Reckmann er i dialog i forhold til å 

sende invitasjon til klubber via e-post som bla. inneholder link til hjemmesiden MCK.  

- Det trengs fortsatt en person til å være rittleder samt en leder for barnerittet. Det kom 

frem forslag til hvem som kan ha denne rollen, men ikke noe endelig bestemt.  

- Sponsorer. Egne sponsorer her. Knut og Ole Jørgen kontakter aktuelle sponsorer her.  

- Premier; Det er blitt bestemt at det blir gavekort i premie til 1.-3.plass i herre – og 

dameklasse og i tillegg så blir det trukket ut reisegavekort på startnumre. Geir Inge tar 

kontakt med aktuelt reisebyrå.  

 

2. Kids of Norway for Kids 2014 

Renate informerte om fremdriften her. Søknad er sendt til kommunen og det er opprettet 

kontakt med arrangøren om hvem som er kontaktperson (undertegnede). Reklamemateriell, 

flyers og plakater, er sendt til Erling. Dette er overlevert Hans Jørgen som bidrar med å spre 

det glade budskap til butikker etc. for å markedsføre arrangementet. I tillegg blir det opprettet 

et arrangement på FB for å få flest mulig deltakere. Dugnadsfolk trengs og kan henvende seg 

undertegnede.  

Joker Vestnes er kontaktet og vil sponse dugnadsarbeidere med brus. Forsøker også å sponse 

noe å bite i for de som stiller opp. Ole Jørgen sørger for at telt/beachflagg kommer til stedet 

på dagen. 

 

3. Terrengsykling 

Det blir kikket på løyper rundt forbi og Atle Homme følger opp/koordinerer dette arbeidet og 

har kontakt med kommunen. Scott Cup blir arrangert i Mandal i september – løype blir 

funnet.  

 

4. Sponsorarbeid 

Knut informerte om sponsorarbeidets fremdrift. Det er kommet flere tilbud fra ulike sponsorer 

og arbeidet går sin gang. De fleste nåværende avtaler løper frem til 1.september og av den 

grunn blir målet at vi får nye drakter ut ila høsten 2014. Vi hadde også en liten idemyldring 

vedr. aktuelle sponsorer og nye navn ble «satt på blokka» til Knut.  

 

        Referent: Renate Ø. Klev 


