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Referat for mødet tirsdag den 12. sept. i klubhuset kl. 1830 
Forplejning Ole: Et eller andet til kaffen. 

 
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde. 
Ok 
Tilføjelser til dagsorden. 
Ok 

1. Rebild2Dages evaluering 
Der mangler planlægning af oprydning til slut, inkl. postindsamling. Alt andet var fint planlagt, 
men der manglede lige lidt på det sidste step.  
Alt for få deltagere om lørdagen, hvad gør vi i stedet? Muligvis almindeligt C-løb om lørdagen. 
Mulighed for overnatning på stævnepladsen i telt og/eller samarbejde med vandrehjem. 
Socialt arrangement om aftenen. Fællesspisning om aftenen/morgenen. Gøre det nemt at være 
af sted to dage. Præcisionsorientering som tilvalg på valgfrit tidspunkt. Byløb.  
Røverstafetten, flere løb hen over lørdag dag/aften. 
Næste år er det 15.-16. september 2018. 
 

2. Løbs resultater 
Ida, Gertrud og Laura vandt stafet bronze medalje i lørdags. 
 

3. Rekruttering Naturens Dag med DN 
En slags success - udtaler formanden. 111 gæster, alle voksne med børn. Der blev uddelt 
mange brochurer om ungdomsløb i RSOK. 
 

4. Emner klubeftersyn den 25. okt. 
Årsplan. 
Divisionsturnering. 
Stævner – R2D, udformning mm. 
Klubhus. 
Voksentræning – videreførsel. 
Familieturen 
Indlæg om momenttræning under lørdagstræninger - Trine 
 

5. Årshjul eller Sæsonplan 2018 
Michael laver et udkast, og sender ud i god tid inden klubeftersyn til gennemsyn. 
 

6. Kasserer kursus Rebild 
Det gør vi ikke noget ved. 
 

7. Workshop DOF i Viborg den 7. oktober 
Indtil videre er Ole og Jette tilmeldt. Meget gerne flere med. 
 

8. Medlemstallet og pengekassen 154 – 20 – 5. 193 
156 aktive, 17 friløbere, 5 passive.  
193.000 på kontoen. 
 

9. Kompetencer 
Hvem kan/skal sendes afsted på de forskellige kurser. 

http://www.roldskovok.dk/


Bygge mere oven på Walthers træning, muligvis kunne Elizabeth tænke sig at fortsætte det 
med nogle gange. 
Er en voksentræner noget vi ønsker at lønne. Det er en farlig bane at bevæge sig ind på da 
mange kan komme til at føle sig snydt. Marco er lønnet, men hans kontrakt siger at så snart 
talentpuljen slipper op så er det ikke længere en lønnet stilling. 
De dygtigste af pigerne i ungdomsgruppen skal måske uddannes og træde ind som 
hjælpetrænere for de yngre. Der er dog risikoen for at det kan gå ud over deres egen træning. 
Det kan også være det bliver 2 forskellige grupper, en som ønsker at være trænere og en som 
vil være hardcore løbere. 
 

10. Evt. 
Ole laver en liste over de opgaver han har som formand, møder, kartotek, etc. til brug for 
efterfølgeren og resten af bestyrelsen efter næste generalforsamling. 
 
Overvej at prøve Find Vej Dagen fra stabelpladsen for at prøve at rekruttere flere fra Arden. 
 
Ungdomsløbere kunne stå for et stævne som Nordjysk dag el.lign. 
 
Talent træningen i klubben arrangerer Sverigestur. Deltagerne kommer til at deltage i 2 
træninger og et stævne på turen. Der er søgt midler så en del af turen er betalt, der vil også 
være en del egenbetaling. Nogle forældre kører, ikke alle børn har forældre med, men er med 
andre klubber. 
 
Ungdomsløbere som selv kan løbe kommer på tur til Ulvedal. Startafgiften til denne tur vil være 
klubbetalt. 
 
Ønske fra ungdomstrænere om at startafgiften til to løb om året bliver betalt af klubben. 
 
 
 
Næste mødedato tirsdag den 24.oktober. Forplejning Michael.  
Næste møde inviteres Helle Buelund.    
   
      
 


