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2012 har blitt et sportslig rolig år for friidrettsgruppe og det har vært noe mindre aktivitet enn i fjor.
Til sammen har det vært 1 større aktivitet og 2 mindre løp. Økonomisk sett har vi gått i pluss, viser ellers til
vedlagte regnskap for 2012.
Vedlikehold av løpebane ble ikke som forventet. Løpebanen ble sladdet og dette ga noen umiddelbare
forbedringer, men skal vi virkelig gjøre noe med Sundmoen stadion som helhet, må det jobbes med løpedelen
også.
Hummelfjelldilten 2012:
Her er det løpet kjørt som ”vanlig”, med start fra Narbuvoll og mål i Narjordet. Deltagere kunne velge 3 varianter;
15 km, 10 km og 5 km (familieløype).
Det var 13 løpere på 15 km, 3 kvinner og 34 løpere på 10 km, hvorav 9 kvinner.
På turmarsjen ble det 100 deltakere, slik at vi totalt hadde 147 deltakere. Det er vi fornøyde med. Traséen ble godt
skiltet og merket og løpere var ganske fornøyde. Det ble litt stress fordi mange kom med etterpåmelding, noe som
skapte litt uro for sekretariatet. Også manglet det premie til en 30 års deltaker, noe som er beklagelig. Vi har
ettersendt en fin premie, men slikt bør helst ikke skje.
Gruppen mener det er for få deltakere på aktive klasser og det er ønskelig med en utredning for andre
alternativer, med for eksempel start og mål på Narjordet. Det vil bli satt ned en komite som skal jobbe med å få
fram gode muligheter til variasjon.
2013 Hummelfjelldilten skal bli på 3. august og det er annonsert på Kondis sin webside. Det vurderes noe
annonsering i media for å få opp deltakerantallet.
Hummelfjellet opp 2012:
Arrangementet måtte avlyses pga mangel på funksjonærer. Hvis vi vil lykkes med en slikt arrangement, bør vi se på
alternative datoer og helst unngå at mange er på ferie. Opprinnelig skulle både Hummelfjellet opp og
Hummelfjelldilten bli integrert i en ”Gørr tøft uke” på Os. Dette har imidlertid aldri kommet så langt.
Nord-Øst karusellen 2012:
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Bra deltakelse på begge løp. 51 deltakere på 1. løp og 46 på 2. løp som er det avsluttende løpet i karusellen.
Deretter ble det premieutdeling til alle som deltok i karusell-sesongen.

Budsjett 2013:
Viser til vedlagte versjon av budsjettet 2013. Det budsjetteres med et lite overskudd og det kan fort bli mer med
økende deltagelse. Vi har noen ambisjoner, men foreløpig holder vi oss til 1-2 hoved evenementer og 2 løp i NordØst karusellen. Dette er greie arrangementer som er rimelig enkelt å organisere og gjennomføre.
Valg:
Trond Håvard Joten stiller ikke til gjenvalg.
Friidrett i 2013:
Gerard foreslår at friidretten som gruppe skal bli en ”hvilende gruppe”. Han kan da sjøl samarbeide gjennom styret
i barneidrettsutvalget, hvor han har mer mulighet til å kunne få støtte fra andre.
Os IL og friidrettsgruppe ønsker å beholde både Hummelfjelldilten og eventuelt Hummelfjellet opp, men med
egne komiteer. Gerard tar ansvar for gjennomføring av årlige karuselløp under Nord-Øst karusellen.
Møtet ble hevet, det var ikke flertall fra styret til å kunne ta beslutninger.
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