Frol il ski- og skiskytteravdeling
Referat styresmøte nr 4-2017, mandag 21.august, kl 18-21, hos Berit og Robert
Til stede: Bente, Berit, Svenn Erik, Olav, Robert, Sverre, Jo S
Sak 29. Godkjenning av referat fra møte 3-2017, (13.juni)
Godkjent
Sak 30. Informasjon om videreutvikling av anlegget vårt
- Knut Grendstad kommer og informerer om hva han har funnet ut så langt, veien videre
Knut har gjort grundige undersøkelser rundt temaet snøproduksjon som en del av videreutviklingen
av skisenteret vårt. Dette ble vi orientert om på kveldens møte. Kort oppsummert etter beste evne
(det gikk litt fort…)
Forutsetninger som må være på plass før snøproduksjon er aktuelt: Tørr, fast og drenert grunn i
løypa. Vann nedenfra og fra omgivelsene er svært uheldig for å bevare kunstsnø (og annen snø for dn
del)
Produksjon av snø skjer best ved -7 grader el kaldere. Ved mildere blir snøen våt og tung. Det er mulig
å produsere snø opp til 2-3 minusgrader. Men da vil snøen inneholde svært mye vann og det er
nødvendig å lagre den et døgn eller mere for avrenning før utkjøring i traseene.
Investeringsbehov på ca 3,7 km trase ca 3,1 mill før vanntilførsel. Dette er avhengig av
grunnforholdene??? Vanntilførsel med uttakspunkt for å snølegge hele traseen ca 3,7 mill.
Alternativt kan mobile anlegg være aktuelle-2 kanoner (evt. 1) Dette krever traktor til flytting under
produksjon. Drift er risikofylt pga høyt trykk og krever fagfolk (kursing nødvendig, dårlig egnet for
dugnadsbasert drift).
Kan produsere snø i dunger som senere kjøres ut.
Automatisk anlegg. Start/ stopp styrt av temperatur (eks.inderøy, 6 mill) produseres i dunger.
Driftskostnader ca 17000 kr pr mnd (tilkoblingsavgift NTE) + strømforbruk i tillegg.
I tillegg trengs det mye vann. Vulusjøen eneste reelle vannkilde. Krever frostfrie rør, tillatelser?
Kostnader på dette?
Dugnadsbasert drift???
Veileder: «Snøproduksjon, fra ide til virkelighet»
Skjema v-0732.
V0079-søknadsskjema
(kirke og kulturdep)
Befaring torsdag fk kl 0900. Vi skal da se på mulighetene for oppgradering av (deler av) løypenettet
for å få til en trase som kan tas i bruk med minimalt med snø. De som deltar: Gisle Løseth, NTFK,
Kjersti Nordberg, Idrettskonsulent Lev. Kommune, Knut Grendstad, prosjektleder, Bente, Sverre M, Jo
S fra styret.

Sak 31. Fjellda´n 3. september kl 1100-1500
- planlegging (hvem, hva, hvor, når)
- har fått klarsignal fra veien om at vi får lov til å ha rulleski
Aktivitetstid 1100-1300
Prøving av rulleski
Prøving av skiskyttervåpen
Kaffesalg mm. Berit ansv. Foreldre oppfordres til å stille opp å hjelpe til
Dagsamling for aktive inngår i dagen
Skiskytterskole – infoskriv med mulighet for påmelding. Ansv. Jo S
De eldste utøverne bidrar med instruksjon
Robert: ansv. rulleski. Svenn Erik ansv. Skyting
Info: hjemmeside, fb, mail
Sak 32. Retningslinjer for dekning av utgifter- 13 år og eldre
- tar utgangspunkt i Jo Severin sitt forslag- se på det
- mangler noe om samlinger for jr/sen- tenk gjennom det
- dugnader- kan vi skrive noe om hva/hvor mye vi forventer??
Forslaget ble grundig gjennomgått og justert. Det bør nå være ganske klart hvilke kriterier som legges
til grunn for økonomisk støtte for kommende sesong. Dokumentet sendes ut til alle aktive og
foresatte fra 13 år i god tid før sesongstart.
Sak 33. Dugnader
-maledugnad på Sagbrukstomta. Ferdig. Gir en netto på ca kr 74000 (kr. 97000 – utlegg 22908)
- grusdugnad på Sagbrukstomta. Ikke påbegynt, skal utføres snarest. Gir kr 25000 netto.
- lysløypa. Div tiltak gjennomført/på gang. (drenering, oppgrusing av løpe/sykkelsti, oppretting av
standplass mm)
- GAID (Universitetet Nord, vakthold) gir kr 400 pr pers. (35 stk =14000)
- TdT- løpet. Vi stiller med kiosken og får inntekta.
Sak 34. Referat saker
- Vålådalensamling. Lite deltakelse.
Som rekrutteringstiltak blir det Skallstuggusamling også i år. Info kommer etter hvert.
-lån til kommunen, moms, spillemidler.
Lånet til kommunen er nedbetalt. Mva er utbet. Med kr 525000, spillemidler kr 700000 utbet.
Ole har fått 130000.

Restgjeld 370000 på lån til Ole. Dette er den totale gjelda vi har på hele skisenteret pr i dag!!!
- service av ventilasjonsanlegget gjennomført og godkjent. Neste runde høst 2018(hele bygget)
- startklokka utlånt Freidig o-avdeling
- C-lisens skiskytterforbundet. Gjort noe med dette i sommer?
Legges på is foreløpig. Øke fokuset på rekruttering og klubbutvikling
- kjøpt våpen og rulleski?
Importstopp på våpen fra Russland. Levering av annet våpen langt fram i tid. Sjekker om vi
kan kjøpe brukt i stedet.
Sak 35. EVT
- utleiekontrakt. Utsettes til neste møte
- ubetalte fakturaer. Utsettes til neste møte
- status underavdelingene (HUSK: POLITIATTESTER- alle trenerne!!!!)
Robert og Svenn Erik følger opp dette med alle sine trenere

