Referat fra lagledermøte Unionsmatchen 2009
 Arrangementet lørdag
Bra løyper

 Stafetten i morgen
-

Første og siste etappe er gaflet, de to midterste er rak.
Det er stempling på målpost
Husk å nulle brikken

 Annet i forbindelse med arrangementet
-

Innkvartering, litt trangt, men det går greit
Utsjekking kan skje ved ønsket tidspunkt
Det er tatt is fra isboksen. Ledningen er dratt ut, så resten av isen er ødelagt.

 Kostnader. Skal vi bruke retningsgivende kostnader?
o

Pakke (paket) for overnatting
Retningsgivende pakkepriser: kr 450,- fra fredag til søndag og kr 350,- fra lørdag til
søndag. Legges inn i utkast til regelverket.
o Startkontingent
Ble ikke diskutert. Forslag legges inn i utkast til regelverket.
o Leiebrikke / hyresbrikke
Skal være kr 20,-. Dette rettes opp for årets arrangement. Legges inn i utkast til
regelverket.
o Treningskart
Ble ikke diskutert. Forslag legges inn i utkast til regelverket.

 Reglene for Unionsmatchen – trenger disse en revisjon?
Ja. Akershus og Oslo lager et forslag til nye regler som sendes ut til høring.
Input til regelverket:
- Kostnader (se over)
- Startlister skal ut på nett innen kl 20.00 torsdag for arrangementet.
- Det skal være kiosk også på kvelden
- Trekning av startlister til stafetten: Trekke krets først, så innbyrdes i kretsen. Det skal
være 2 minutter startintervall, selv om det mangler en løper fra en krets – da rykker
de andre oppover.
- Jenter og gutter 13-14 år kan løpe 15-16 års løypa i stafetten dersom en krets
mangler 15-16 løpere.
- Reservelag i stafetten blir ikke premiert selv om de kommer på premieplass
- Reservelag (stafett) og reserver (individuelt) skal ikke inn i ordinær resultatliste.
- Det bør være fire måltider om dagen. Gjerne et av måltidene (mellommåltid) enkelt
med knekkebrød og tubeost eller matpakke (fika).
- Det skal være sikkerhetsnåler.
- Start på lørdagens individuelle løp skal være kl 10.00.

 Informasjon fra neste års arrangør
Aktuell tid for neste års arrangement er 5. – 6. mai. Skåne/Halland sjekker ut dette og
kommer med tilbakemelding.
Mulig sted: 2 mil syd for Gøteborg.

☺

