Arbeidsmøte Hestnestrimmen
22.august 2016
Hos Oddleif
Tilstede: Oddleif, Morten, Mariann, Grete og Jane Marie
•

Tid: søndag 23.oktober. Start mellom kl.12 og 13.

•

Kontingent: voksne kr. 50 barn kr.20

•

Det blir en lang løype. Start på snuplassen. Går opp Mortensknutveien først for å unngå
for å spre folk før de kommer inn på stiene. Videre mot «Juletreskogen», forbi Rundevoll
skole, klippe-post ved gapahuken ved Rinnan banen, Kjellandsmyra, mot Ryttervik hvor
det blir ny klippe-post et sted på stien, så stien langs sjøen tilbake til snuplassen i Hestnes
hvor det blir målgang.
Mariann tar hovedansvar for merking, men Jane Marie evt. flere blir med. Det blir
merking lørdagen. Merke med sperrebånd. Biltema har?

•

Det er allerede bestemt på styremøte at vellaget skal ta kontakt med
treplantingsselskapet og be om utbedring av våte områder på stinettet. Dersom dette
ikke ordner seg, må vi selv sørge for utbedring. Spesielt viktig i området rett før grinda
inn i marka ytterst i Hestnes.

•

Premiering: Morten sjekker medaljer. Prøver å finne motiv fra den gamle trimmen.
Tenker å bestille mange, 300 stk.? Ikke årstall pga. usikkert hvor mange som deltar.
Sjekker samtidig klippekort med plass for to klipp.

•

Salg: vil selge grillede pølser, kaker og brus på snuplassen. Jane Marie bestiller brus fra
Berentsen. Tenker 300 flasker. Får levere retur. Oddleif legger ut forespørsel om kaker på
face book.

•

Grete tar kontakt med Gunnar Kvassheim i Dalane Tidende for å sjekke pris for annonse
og høre om muligheten til å skape blest på forhånd. Vi ønsker et stykke om Hestnes
trimmen på forhånd, helst med gamle bilder og noen personer fra «den gamle
storhetstiden» som er villig til å stille opp til intervju/bilder.

•

Parkering: tenker parkering ved pumpehuset og parkeringsplassen der
fotballbane/ballbinge er planlagt og langs veien opp dit, samt evt. på barnehagens
parkeringsplass. Setter opp bukk med info hvis vi får låne bukker. Hvis ikke:
parkeringsvakt.

•

Neste arbeidsmøte: 4. oktober kl. 2030 hos Oddleif.
Oppgaver som må fordeles: Salgsboder (både rigging, grille, selge, hvor oppbevare kaker
og kaffekoking), handle inn til salgsboder, oppstart/ta imot i mål, to klippestasjoner, evt.
parkeringsvakt, hente brus, ta imot kaker, kontakten med avisen, hente medaljer, dele ut
medaljer.

