
Møtereferat

Aktivitet: Styremøte I.F Frøy
Innkalt: Espen Hillmann, Lene Østberg, Vidar Handal, Geir 

Westgaard, Christin Becker, Bjørn Strøm, Wenche 
Madsen Eriksson, Jørn Michalsen, Ola Jorde, Geir 
Tresselt, Ivar Kjellhov

Dato: 01.04.2014
Tid og sted kl. 18.00. Ekeberg, Osloidrettens hus
Innkalt ved: Jørn Michalsen

Saksliste: Ansvar

1. Velkommen 
Godkjenning av referat fra siste styremøte.
Vedtak: Godkjent
Ivar ser på styrkeprøvekonkurransen

Styrearbeidet 2014
              Vi følger opp arbeidet som startet forrige gang.

Master-NM 2014
Framdrift MasterNM. Terje og Jan har sondert løper. Follorunden er et alternativ 
for fellesstarten. Tempo med start ved Siggerudhallen. QuickTiming brukes som 
påmeldingssystem. 
Per Allan er i gang med nettsider til arrangementet – gjenbruk av denne til NM i 
rundbane neste år.
Biler som vi trenger, mulig vi får en avtale i Toyota, blir klart i løpet av uken.
Choice – mulig avtale. 

Komite NM terreng 2014
Vidar og Jørn tar dette med til neste møte.

Sikker Frøy-syklist
Geir T informerte om hva arbeidsgruppen har gjort, Jon Flydal, Kyrre Rørstad er 
i denne gruppe sammen med Geir Tresselt. Oppfordrer alle til å kjøre med en 
liten lapp med kontaktpersoner hvis uhellet skulle være ute. Førstehjelpskurs 
kommer, dato og påmelding kommer også. 
MÅL: Unngå ulykker, skader, konflikter. 

Klubbarrangement i forbindelse med ritt (NM; VM; Birken)
Avtale med BOC om et telt i målområdet til Birken. Rye er også med på dette. 
NM på landevei Eidsvoll – siste uken i juni – sommeravsluttning her.

Terrenganlegg Grønmo
Heikki Dahle, John Aalberg, Jørn og Vidar i møte om anlegget på Grønmo. Møte 
med OL2022. Skiskyting på Grønmo, hvor vi kan bruke løpene på sommerstid 
og anlegget generelt. Positivt møte, hvor de er positiv til at vi kan ha 
rundbanetreasse sammen med sine løyper. Infrastuktur på plass med et slikt 
anlegg. De vil ha en klubb som har ansvar for dette sommerstid. Mulighet også 
for at terrensykkelrittet kan starte der.  
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2. Rapport/innspill fra Terrengkomiteen – herunder ”elite”
Oslo omegn friluftsråd inviterer til sykling i markadag, oppfører deg pent. Frøy 
skal bidra med å dele ut brosjyrer ol. ved inngangene til marka.
FrøyXO: har møte 9. april. 20 stk innom på trening til nå 30-35 som har meldt sin 
interesse for XO. Gruppere i 2 grupper, UBcup gjeng og en mastercup og NM. 
Christian Dahl er tilbake og satser i eliteklassen. 
Ingen på Giantcup rittet til Helgen. Men stiller på Fiskum i slutten av april.
Jentegruppe har startet,  Mette og Tor Magnus viderefører dette.
Ungdomsgruppen har vært i Danmark, flott tur.
Henriette skal på landslagsamling til helgen.
Møte med NOTS, så ut en ny løypetrasse ved Skullerud. Tidsplan, 
sommer/høst. 

Rapport/innspill fra Landeveiskomiteen – herunder ”elite og Team Frøy- 
Bianchi” 
Tour of Norway (tidl. Glavatour), torsdag 22. mai fra Drøbak – siste etappe går 
fra Lillehammer til Hønefoss.
Fellesmøte: Fokus på trafikkregler, politiet var tilstede. Ivar snakket om 
Styrkeprøven. Presentasjon av sesongen til de forskjellige gruppene. 
Team Frøy-Bianchi er i Russland – veldig dårlig vær i dag.

Vidar
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3. Rapport/innspill fra ritt og arrangementskomiteen
Møte uken før påske.
Rapport/innspill fra sponsoransvarlig
Har tatt kontakt med eksisterende avtaler for å forlenge dette. 
Mulig vi klarer å lage en pakke som vi kan selge, hvor vi gjøre litt av 
sponsorenes jobb. 
Polar, Jørn har snakket med Polar som kommer med en sykkelmodell i mai – de 
burde vi kunne få noe sammen med. 
Møte rett over påsken.
Rapport/innspill fra rekrutteringsansvarlig
Fadderordningen er i boks, ingen jenter som har meldt seg som faddere.
Rapport/innspill fra draktansvarlig
Rapport fra Styrkeprøven
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4. Økonomi – budsjett – medlemskap – administrative oppgaver
Liten aktivitet, bortsett fra Frøy-Bianchi og Frøy Barn/Ungdom

 
Wenche/alle

5. Hovedleder informerer og spør – innkomne saker Jørn/alle

6. Datoer for møter og representasjonsoppgaver – plan fremover
Styremøte mandag 5. mai, kl. 1800

Alle

7. Eventuelt
Klubbmesterskap, 2 sept tempo, 4 sept. Fellesstart, 25. aug. terreng

Alle


