
 

 
 
 
Referat KK møte 14 og 15/3 2017 i Granåsen 
 

Tilstede:  
KK: Roald O, Inge O, Linda S, Gudmund S, Paul Ei8nar B.  Tina WF meldt forfall pga reise 
Sporten/marked: Ivar S, Kristian H, Jan Christian B 
 

1. Orientering fra sporten; topp og bredde  
o Kristian delte erfaringer fra 16/17 – nytt trenerteam og nye personer i andre 

deler av støtteapparatet, sykdom og skader. Tettere på treningsopplegget i 17/18 
o Jan Christian/Linda ga input rundt rekrutteringsarbeidet og jentesatsingen.  
 

2. Budsjett 2017 – med og uten usikre inntekter  
o Gjennomgang av hovedpostene i 2017 budsjettet mot regnskap 2015 og 16. 
o Bør gå i balanse basert på kun sikre inntekter og nedbetaling av 500’ 
o Reforhandlinger av 2 avtaler med det første 
o Norsk Tipping fornyer ikke, dvs et ledig merke kan selges 
 

3. Utstyrskontroll og utstyrsfokus; fra WCup ned til aldersbestemte klasser 
o Mye i HL og enda mer i NC 
o Skrittmål på toppen NC og NM  + NMjr 
o Fredagskontroll opprettholdes 
o 2 forsøk + gult kort ved feiling? 2 gule: startnekt 
o NM Sprova: skrittmåler og informasjon til trener, utøvere og foreldre 
o Holdningsskapende arbeid ? Info under NM + sommersamling/KK samling 
o Landslag: bli tatt i WCup: bot/betale reise/stå over neste?  Forslag lages KH/IS 
o Bestille skrittmåler fra Strømhaug. Opplæring av mpålere. Bestilles LS 
o Kostnadsbesparelse: returdresser fra A-laget sys om til rekrutter/COC-lag. 

Gjennomførbart? Sjekk med team-skredderne/Erling   GS 
 

4. NM Steinkjer/Sprova– representasjon fra KK og roller/oppgaver 
o Roald- utdeling Kongepokal       RO 
o Inge også til stede og bistår etter behov 
 

5. Sesongevaluering og planarbeidet for sesongen 2017/18;  Innkalles  KH/IS 
o 27-28/3: utøverevaluering og screening 



o 29-30/3: trenerevaluering sammen m/OLT 
o 31/3 : Oppsummering med OLT  
o 24-25/4:  KK, trenerteam, sportssjef – veien videre  

 
6. Teamavtaler; midler, krav til oppfølging og rapportering.  

o Egne møter etter sesong. Avtalene som inngås skal inneholde spesifiserte krav til 
rekrutteringsarbeid og til rapportering av gjennomførte tiltak 

 
19/3 2017 POEB 
 
 
 
 


