
Styremøte Gif-joggen tirsdag 26.februar 2019 

Sted;   Gresvik IF klubbhus 

Styremøte nr  0003 

Til stede  

Thor Gjerløw 

Freddy Norenberg 

Bengt Ove Gulland 

Roar Olsen    ref. 

 

 
Saksnr 

  
Ansv 

Dato  
Utført 

06-19 Referatet fra styremøte 14.01.19.    Lest og godkjent 
 

 
 
 

26.02.19. 

07-19 Kort oppsummering av årsmøtet i GIF 25.02.19. 
Alle ble informert om utviklingen fram mot vedtaket 

 
 
 

26.02.19. 
 
 

08-19 Aktivitetsplan – løpskalender 2019 
Gif-joggen hver fredag f.o.m. 5 April t.o.m. 25 Oktober 
Med unntak av fredagene i Juli. 
Åpningsmarkering md samling i klubbhuset for alle 5 April     
(se egen sak 09-19) 
Vi vurderer også en markering av det hundrede løpet 31.Mai 
Vi er blitt gjort oppmerksomme på Blodslitet 19 oktober som 
medfører mye rigging ifm løpet. Vi planlegger å gjennomføre, 
men tilpasser oss situasjonen. 
Skal prøve å stille minst 1 stafettlag i Glommaløpet 11. mai 
Vi vil også oppfordre til at så mange som mulig stiller opp og 
representerer Gif-joggen i lokale mosjonsløp.  

FN/RO 
Holder i 
dette 

 
 

09-19 Åpningsarrangement 05.04.19. 
T.Westby fra lokalsamfunnsutvalget kommer og orienterer om 
lysløypa. (Han representerer også Gressvik Røde Kors) 
Vi inviterer Sparebankstiftelsen Dnb til å delta 
Hvis vi kan få mange til å komme hadde det vært fint å få 
fredrikstad blad til å komme. 
Vi inviterer flere brukere av marka (lokalsamfunn – Røde kors 
-Gressvik Speidergruppe og GIF ) 
Vi oppretter et arrangement på Facebook og inviterer også i 
hovedstyret. 
Vi søker Sparebankstiftelsen om støtte til arrangementet 

 
RO/FN 
 
 
 
 
RO 
 
TG/FN 
 
FN/RO 

 

10-19 
 

Premiering av deltakere i utfordringen 2019 
Premie fra Gressvik Røde Kors er klar. 
Jobber med et par premier fra GIF 
Tilbud på luer – Roar kontakter Telenor 
De Gif-joggen T-skjortene vi har er vi enige om å bruke til 

RO 
 
 
 
 

 



stafetter og eventuelt andre løp. 
(Se også sak 13-19 A) 

 

11-19 Fullføring av klopper  
 
Freddy forklarte litt om hvilke løsninger vi skal bruke i endene 
av kloppene. Dette blir ferdig til 5 april. 
Freddy planlegger og kommer med forslag og gir beskjed om 
behov for hjelp til utføringen 
 

 
 
 
 
FN 

 

12-19 Framdriftsplan løypevedlikehold og merking med pengene fra 
Sparebankstiftelsen 
Vi utbedrer midlertidig noen av de små « Bråthen bruene» i 
påvente av lysløypa. 
Det første vi må få på plass er Grunneiertillatelser  
Et skriv er allerede klart og signert av M.Helminsen – MH 
skaffer grunneieroversikt ifm Blodslitet 
Når dette er klart skal vi finne ut hvilken std vi skal følge vedr 
merking og skilting. 
Vi planlegger å starte med f.eks Hvitløypa 
 

Alle 
TG – tar 
dette med 
til hovedst. 

 

13-19 Eventuelt 
A:  Klubb klær fra Craft    Thor sjekker dette med hovedstyret 
      og MH 
 

 
TG 

 

13-19 B:  Møte med alle avdelinger på klubbhuset onsdag 13. mars 
      Informert om dette. Invitasjon kommer 

 26.02.19. 

13-19 C:  Bengt kom med forslag om en markering for de som 
      gjennomfører løp nr  50 – 100 – 150 osv 
      Dette sjekker vi videre og håper å ha noe klart til løp nr 100 

FN/RO/BG  

13-19 D: Thor kom med forslag om å lage en plakat som kan henges 
     opp på strategiske plasser på Gressvik 
     Bengt lager et forslag -vi kan sende bilder til Bengt 

BG/TG  

13-19 E: Hvordan rapportere referatene inn til GIF? TG/RO  

13-19 F: Endre Gif-joggen facebook slik at det viser at det er  
    Gif-joggen som legger ut innlegg og ikke personer i Styret. 

FN/RO  

13-19 G: Hvordan skal Gif-joggen få mer synlig plass på 
     hjemmesiden til GIF? Vi sjekker opp dette. 

TG  

13-19 H: Bengt hadde forslag om å arrangere en natursti 1 x pr år 
     Vi vurderer et slikt arrangement til høsten. 

  

13-19 I: Freddy tok opp om løypa burde forlenges ifm at lysløypa blir 
   ferdig. Dette var det ikke flertall for. Følges opp ved neste 
   styremøte. 

  

  


