
Turrennklubben Rogaland - TRK 

 

Referat fra styremøte 04-2022 - mandag 12.09.2022, Sandnes Sparebank Arena, Melshei. 
 

 

Fra styret: Johnny Garstad, Else Jonnie Trones Bråstein, Nils Bøe, Olav Hagland, Carl Petter 

Osmundsen, Bård Kloster og Britt Heskestad 

Meldt avbud: Bodil Skadsem Høiland 

Gjest:  Ørjan Ravndal.  

 

 
Sak 01-22 Gjennomgang forrige styremøte  

Gjennomgang ved Johnny. Referat godkjent og legges ut på hjemmesiden. 

 

Sak 02-22 Hjemmeside – status v/Bård 

Bård presenterte en «prototype» med ny design for hjemmesiden, gikk igjennom 

forskjellige mulige funksjonaliteter. 

Bård vil gjøre justeringer basert på diskusjon og innspill fra resten av styret.  

   

Sak 03-22 Styreweb 

Alle medlemmene i Turrennklubben er registrert i Styreweb, og det er et nyttig redskap når 

informasjon skal sendes ut.  

Britt tar en gjennomgang av styreweb før neste møte og avklarer eventuelle spørsmål med 

Else Jonnie. 

 

Sak 04-22 Sesilåmi 2023 - siste oppdatering fra Else Jonnie 

Else Jonnie ga en oppdatering på Sesilåmi 2022. Sesilåmi 2023 har skiftet renndag fra 

lørdag til søndag. Hovedavreisedag for buss blir lørdag, men vi vil også sjekke interesse 

for å kunne sende buss på fredag. 

På grunn av økte energipriser, ble pris på buss og overnatting diskutert. Vi regner med at 

pris for bussbillett på kr 650,- beholdes, men at pris for overnatting må oppjusteres noe. 

Vi må også undersøke hva to overnattinger vi koste. 

 

Sak 05-22 Marcialonga 2023 - Status 

 Pr 12.09 var det 17 stykker påmeldt til Marcialonga 2023.. 
 

Sak 06-22 Vasaloppet 2023 - Status 

 Ingen ny informasjon, så Nils sjekker med PWT v/Jens Kopland. 
 

Sak 07-22 Svalbard 2023 - Status 

 TRK vurderer tur til Svalbard Skimaraton. Vi har vært i kontakt med Lars Madland og fått 

noen priser, men de var lite oversiktlige. Vi kontakter Lars igjen og ber om mer spesifisert 

pris for turen. 

 

Sak 08-22 Stavanger Skiklubb – Sørmarka Rulleskibane 

 Stavanger Skiklubb har i flere år jobbet for å få til en rulleskiløype i Sørmarka, primært for 

de minste slik at de kan få en tryggere treningsarena. De har kontaktet oss og spurt om 

TRK vil stille seg bak deres innspill i forsøket på å påvirke pågående arbeid med 

justeringer av disposisjonsplan. Det er ikke snakk om økonomisk støtte, men support for å 

være med å gi litt mer tyngde i søknaden. Vi sa at det blir vi gjerne med på. En 

rulleskibane i Sørmarka vil også komme våre medlemmer til gode. 
 

Sak 09-22  Rulleskitrening  

Labert oppmøte på rulleskitrening. Diskusjon på hvordan man kan nå ut med informasjon 

til flere medlemmer og rekruttere flere til å komme på rulleskitrening. Nils vil høre med 

Tina angående drahjelp. 

 



Sak 10 – 22 Temakveld - samarbeid med Sesilåmi og Ørjan Ravndal 

Ørjan informerte at forhåndspåmelding åpnet 12.09. Det har vært usikkerhet om Sesilåmi’s 

fremtid, men de har fått såpass mye god tilbakemelding at de satser på fram mot 2023. 

Ørjan informerte også om at Sesilåmi har inngått samarbeid for 2023 med Nordsjørittet 

angående «the double». 

Samarbeid om en kombinert temakveld ble diskutert med hensyn hvordan en kan få flest 

mulig folk til å komme. Flere temaer ble diskutert, slik som treningsprogram, premier og 

gode foredragsholdere. 

Vi ble enige om at TRK står som hovedarrangør av temakveld, men at Sesilåmi også blir 

med. 

Foredragsholder var ikke avklart til møtestart (men det er avklart at Pål Gunnar 

Mikkelsplass kommer). 

 

Sak 11 – 22 Sandnes Sparebank Arena – offisiell åpning 2. oktober kl. 15-18 

Johnny informerte om offisiell åpning. Det blir gratis pølser og brus, omvisning i 

Arenabygget, mulighet for å prøve rulleski, skyting på blink (muligens både laser og skarp 

ammunisjon), sykkel og sykkelløype (hinderløype) og et bakkeløp med joggesko med 

premiering. 

 

Sak 12 – 22  Eventuelt 

Ingen forslag. 

 

   

Neste styremøte: Dato for neste styremøte er ikke bestemt, men vil bli avholdt i slutten av oktober. 

 

 

 

Sandnes 01.10.2022 

 

Turrennklubben Rogaland 

 

Britt Heskestad 


