
 

 REFERAT FRA RESSURSGRUPPA KNA RUDSKOGEN 
 
 
Møtetid, -sted: 

 

 

 09.04.15 kl. 19.00 på Rudskogen motorsenter. 

 
Tilstede: 

Fravær: 

Andre: 

 Unni Aamodt, Kjell-Olav Aamodt, Ketil Ruud, Rino Sinding og Elfrida Lund 

Karl Petter Gjeterud og Hans Syversen 

Anne Ruud (ikke tilstede), Irene Lundeby (ikke tilstede) 

Neste møte:  02.juni 2015,  klokken 18:00. Rudskogen motorsenter 

    

28/15 Referat fra møte i styringsgruppa 10.03.2015  

• 27/15 a) Vi har valgt å deltakende arrangør på årets KF3 juniorcup.   

 
29/15 Evaluering av treningsansvarligkurs, medlemsmøte og påsketrening 

a) 22/15 Treningsansvarligkurs.  

• Kurset var bra.  

• Skulle vært mer om flagg 

• Se på kurskompendiet til neste kurs.  

• Førstehjelp. Godt tilbud til treningsansvarlige. Kanskje mer praksis, oppgaver? 

• Se på alternativer for transport av Hans Syversen når ansvarlig ikke har mulighet. Ketil 
undersøke dette.  

• Vi har hatt en positiv start på trening med ferske treningsansvarlige.  
b) 04/15 – 16/15 21/15 Medlemsmøte 

• Vel gjennomført medlemsmøte.  

• Positivt med innslag fra Harald H.  

• Viktig å skape engasjement og klubbånd. 

• Dugnadsliste. Foreløpig positivt resultat. 
c) 22/15 Påsketrening  

• Dårlig oppslutning. Positivt oppmøte avslutningen på påsketreningen. 

• Inntekt, avrundet 12000,- 

• Positivt å ha banen åpen, mer PR i forkant av påsken.  

• Sosialt, meget godt.  

• Er det rom for å ha banen åpen i påsken i fremtiden?  
o Organisert trening, alternativt treningsleir med supertrening eller regionsløp? 
o Sosial tilstelning for førere og foresatte med eksempelvis grilling, påskerebus. 
o Sen påsketrening? Andre halvdel av påsken for ikke å konkurrere med tilstøtende 

klubber.  
o Begynner å jobbes med på ett tidlig tidspunkt for neste år. På agendaen på 

høstens medlemsmøte.  

 
30/15 22/15 Debutantkurs 14.04.15 

• 400,- i kursavgift.  

• Foreløpig 3 stk påmeldte.  

• Unni legger ut kurstilbudet på Norsk Karting FB.  
 

31/15 Framdriften for opplegget organisert trening 

• Vi hadde noe organisert trening i påsken med blant annet starttrening.  

• Treningsansvarlig, Simen G. hadde en godt organisert trening på sin ansvarligdag.  
 

32/15 Nettsiden til KNA Rudskogen 

• Rino trenger tilgang til den eksisterende hjemmesiden. Rino kontakter Terje Johnsen 99 52 16 82. 

• Påmelding til kartskolen organiseres med link fra hjemmesiden til Rino sitt påmeldingssystem.  
 



 

33/15 Lyssignalene på Rudskogen 
• Stativene blir levert 10.04.2015.  

• Oppstart av lysanlegget. Geir og Svein holder i dette. Ketil og Rino ønsker også å delta. Kjell Olav 
undersøker hvilken dato opplæringsdag vil være.  

• Kan rundetavlen kobles opp mot tidtakningen?  

• Lisenskurs LYS. Rino undersøker med NBF.  

• Når skal vi ha dugnad på oppsett av stativer?  
 

34/15 Dugnadsliste til løpene 
 Elfrida oversender interesseoversikt til Ketil. Samt behovet for funksjonærer.  
 

35/15 22/15 Dame-/salgsgruppe 
• Rudskogen motorsenter har sagt ja til salg på treningsdager. Vi tenker da primært søndager.  

• Interessen og potensialet er tilstede på banen. Vi har hatt positivt salg.  

• Sende ut e-post med interessespørring til damegruppa. Tilbakemelding direkte til Anne Ruud. 
Elfrida ordner dette.  

• Mulighet for lett salg på onsdager med kaffe og brus, selvbetjening?  
 
36/15 Løpsforberedelse – orientering 
 Kjell Olav orienterer om fremdriften i arrangementkomiteen.  
 

37/15 Aktivitetskalender 2015  
 Publiseres på nettsiden og FB. Elfrida og Rino ansvarlig.  
 

38/15  Eventuelt 
a) Kopieringsmaskin. Vi får plassere ny kopieringmaskin inn på kontoret til Kjell på Rudskogen 

motorsenter da vi ikke anvender denne.  
b) T-skjorter. Ketil har undersøkt og fått tilbud på 35,- per t-skjorte med enkelttrykk. Ca. 17,- for 

tilleggstrykk på eksempelvis arm eller to sider.  
c) Søke Rakkestad kommune om midler til NM. Elfrida gjør dette.  
d) Søke KNA om midler til arrangementene.  
e) Kortleser fra iZettle. Konto til Rudskogen er ikke vertifisert enda. Rino holder i dette. Ser også 

på mulighet for iPad med stativ for administasjon av betalingsterminalen.  
f) Vekt. Elfrida venter på tilbakemelding fra Terje. Vi ønsker denne.  
g) Kjegler. Kjell Olav har snakket med Rudskogen motorsenter. Vi får låne og oppbevare 10 stk 

kjegler i det gamle sekretariatet (Würth bygget).  
h) Tidtaker fra kartutleien ønsker ikke å være tidtaker under Pinseløpet. Rino snakker med Marius 

Svingen.  
 
 
 

Saltnes 14.04.2015 
Referent 
Elfrida Lund  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Arrangementer utenom ordinære treningsdager på Rudskogen. 
 
 
   

Dato Aktivitet 

  

31.01.2015   Nyttårstreff 

17.03.2015   Medlemsmøte 

24.03.2015  Treningsansvarligkurs 

22.03.2015  Alternativ Oppstart 

29.03.2015   Oppstart trening 

29.03.2015   Vårklargjøringsdag 

30.03.2015 03.03.2015 Påsketrening 

14.04.2015  Debutantkurs 

10.05.2015   Testdag tidtaking 

23.05.2015 24.052015 Pinseløpet 

26.06.2015   Kartskolen 1 

29.06.2015 30.06.2015 Kartskolen 1 

24.07.2015   Kartskolen 2 

27.07.2015 28.07.2015 Kartskolen 2 

07.08.2015 09.08.2015 NM 

27.10.2015   Medlemsmøte 

 


