
 

 

Team Veidekke Oslofjord 

Oppsummering styringsgruppemøte 22.10.14 

 

Tid/sted: 22.10.14, kl 17.30-19.00, Idrettens hus Ekeberg 

Tilstede: Jan J, Lars BH, Tore U, Jorunn N og Åge S, Tove A og Lars Chr Aa(trener) 

 

Saker: 

 Sponsorstatus 

 Status Teamet fra Lars Chr 

 Høstmøte Oslo og klubber 

 Budsjett 

 Beredskapsplan 
 
Sponsorer 
Status for egne og samarbeid med fellessponsor gjennomgått. Viktig å følge opp sponsor  avtalene. 
30 oktober hadde Teamet teknikk med Veidekke i Holmenkollen. Løpere på teamet kan bidra i 
sponsorskaffing. Videreutvikle Presentasjonen av  Teamet med tekst og bilder. Mål om å få på plass 
minst en sponsor innen 1 januar 2015. 
 
 
Status Teamet 
Sportslig rapport fra trener: 
Lars Christian gikk gjennom status for løper gruppa. Generelt har løperne tatt gode steg gjennom 
sommeren og høsten.  Tester har hått bra. Teknisk har samtlige hatt fremgang siden i sommer. Det 
var en bra fellessamling med rekruttlandslaget og de andre regionale Veidekketeamene på 
Skeikampen. Ønske fra neste år at løpere etterstrebe å bo i hjemmekretsene. Viktig å ha mange på 
fellestreninger og ha flere fellestreninger neste år. Første konkurranse er Beitosprinten.  
 
Neste åpne samling er: 
Beitostølen 6-9 nov. Teamet er på plass allerede fra 3 november. 
 
 
Høstmøte Oslo og samarbeid med klubber 
Møtet var 14 oktober. Jorunn og Britt orienterte om Team VOF.  Noen av Osloklubbene  ønsket mer 
dialog med  Teamet. Enkelte klubber  ønsker samarbeid om transport til Skan cup. 

- Lars Chr skal opprette kontakt med  Lyns trener . Leder sender svar på henvendelse  fra sr 
oppmann i Lyn. Det vil bli lettere å samarbeide om treninger og samlinger neste år, da en får 
bedre tid og kan starte tidligere med planleggingen.  

http://www.google.no/imgres?start=126&sa=X&biw=1280&bih=873&tbm=isch&tbnid=12BvuY5Ab55YBM:&imgrefurl=http://www.teaminnlandet.no/?attachment_id=232&docid=S0m_A8gIfGxBLM&itg=1&imgurl=http://www.teaminnlandet.no/wp-content/uploads/2013/06/cropped-Veidekkefanegraa.jpg&w=999&h=211&ei=qxG0UrCLNeSAyQOK0YHQDg&zoom=1&ved=1t:3588,r:45,s:100,i:139&iact=rc&page=6&tbnh=62&tbnw=294&ndsp=21&tx=157&ty=51


- Sammendrag fra Styringsgruppemøtene lages hver gang og legges ut på nett.  
- Møte Beitostølen for klubber; Torsdag 20.11 etter lagledermøtet på Beitostølen holder team 

VOF et samarbeidsmøte (trener)overfor klubber i kretsene hvor  agenda er; presentering av 
smøreteam, forslag til hvor de får info om smøretips, samarbeide om sekundering ev annet. 
Gi svar på om klubb kan benytte smøre trailer til transport til Skan cup(Estland og Litauen). 
Finne ut hvor mange det gjelder. 

- Spydeberg skiklubb i Østfold har satt opp en økt med sin Teamløper Sindre O Palm. 
 

 
Budsjett 
Gjennomgåing av budsjett. Status er at teamet er godt innenfor rammene sine. 
 
Beredskapsplan 
Lars BH skal lage beredskapsplan for Teamet. En enkel med bl annet pårørende info. Lars Chr 
innhenter denne info fra løpere. 
 
Neste møte: Sponsorjobbing: Ullevål  4 nov. 
Møte slutten av desember; formøte bare for styringsgruppe og hovedmøte hvor Teamet inviterer 
klubber, kretsledere, sponsorer. Flest mulig fra Teamet og støtteapparat  prøver å stille.  

 


