2020 ROL
AU-møte 3 Bølgenhøgda 13
11.mai, 2020 kl.18.00-20.30
Til stede: Kristian Kihle (leder), Brede H. Gundersen (kasserer) og Live J.
Ytrehus (sekretær)

1. Trening etter nye smittevernregler 7.5.20
AU har dette forslaget til regler for treninger i ROL etter 7.05:
a) Det er ingen påmelding for å komme på trening, men den som er
ansvarlig for treninga registrere navn og telefonnummer til de som
møter. Lista oppbevares i tre uker.
b) Hvis det skulle møte opp flere enn 20 personer, må treneren etablere
to treningsgrupper.
c) Kartet legges ut på forhånd på hjemmesida og de som deltar
oppfordres til å skrive ut kartet selv og ha det med i plastmappe.
d) Treneren må ha med ekstra kart, plastlommer og Antibac.
e) Treneren er, på samme måte som hver enkelt deltaker, ansvarlig for at
øvrige smittevernreglene følges.

2. Karusell etter nye smittevernregler?
Arrangementsutvalget har foreslått at vi arrangerer karusell-løp først etter
15.juni. AU støtter dette.

3. Klubbmesterskap
Det sosiale samværet er viktigere på klubbmesterskapet enn selve
konkurransen, og derfor utsetter vi det til høsten hvor vi forhåpentligvis
har mindre restriksjoner på samvær. Dato bestemmes når vi ser hvilke
datoer Ringerikskarusellen faller på.

4. Økonomi
- Det er søkt om kulturmidler fra Hole kommune
- Det er søkt om utstyrsmidler fra NIF
- Faktura for medlemskontingent sendes ut i august

5. Avtale Ringerikes Blad
Live har snakket med salgssjef Kai-Henning Lund i Ringerikes Blad og bedt
om fornying av avtalen.

6. Eventuelt
- Parkering på Hvalsmoen: Vi har en uavklart situasjon med grunneier
når det gjelder parkering. Vi gjør foreløpig ingenting, forhåpentligvis er
de fleste turorienterere ferdige med Hvalsmoen-området, men vi
arrangerer heller ikke løp på Hvalsmoen slik det er nå.
-

Stolpejakt i Hønefoss, hvilken avtale har Fossekallen IL med oss om
bruk av våre kart? Live spør Helge.

-

Stolpejakt i Hole? Kristian har fått en henvendelse fra en privatperson
som ønsker seg stolpejakt i Hole. Arrangementsutvalget/Kari mener vi
kan vurdere dette for neste sesong. Kristian svarer på henvendelsen.

Neste møte: Idrettens Koronavettregler vil forhåpentligvis stadig normaliseres,
og vi tar et AU-møte i august for å følge opp hva det får å si for vår aktivitet.
Dato ikke bestemt.
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