Hei igjen!
Da var vi allerede på overtid i forhold til målsettingen med et månedlig innlegg, og vi er godt
inne i årets travleste friidrettsmåned.
På den administrative siden så jobbes det iherdig med nye hjemmesider, og et utkast er snart
klart til å forelegges styret. Vi jobber med å få inn politiattester, noe som det er svært viktig for
oss å ha i orden, og det jobbes med nye retningslinjer for klubben, både for utøvere, trenere og
foreldre. Alt dette håper vi å ha klart etter ferien.
På arrangementssiden har Anne Britt hendene fulle med Lillehammertur og Mosseleker. Det er
mye som skal på plass, og det er ikke alltid like lett – og ofte ganske vanskelig og ikke minst
tidkrevende – å få dekket alle nødvendige funksjoner. Det er på en måte så enkelt at har vi ikke
nok funksjonærer til et stevne, eller nok foreldre som kan være med på tur, kan vi heller ikke
gjennomføre arrangementet. Og da er det jo til syvende og sist tilbudet til ungene det går ut
over…
Kioskdriften går så det suser, eller for å være litt mer edruelig, den har gitt et noe større
overskudd enn på samme tid i fjor. Det gjøres et godt arbeid i kiosk-komiteen, og det jobbes
mange timer. Kioskinntektene har også etter hvert blitt særdeles viktige for oss, med et stadig
vanskeligere sponsormarked.
Som tidligere nevn er juni en svært travel måned for friidretten, det er da mange store stevner
skal avvikles. Tjalvelekene er vel i havn, - med gode resultater, KM-helgen står for døren, og
Tyrving- og Veidekkelekene kommer som perler på en snor, og det hele kulimineres med
Mosselekene den 30. juni før friidretts-Norge går inn i sommerdvale. Når det er sagt, så ligger
det an til at mange av våre beste utøvere velger å dra på VU-spelen i stedet for å konkurrere på
hjemmebane. Vi forstår at det er en stor opplevelse å delta på VU, men synes det er leit at man
velger bort egne arrangement. Det bidrar på en måte til å undergrave grunnlaget for egen
eksistens.
I tillegg til Mosseleker så skal Moss IL med Liselotte C. Rymoen i spissen også arrangere
Idrettsleker for barn på Melløs i juni, nærmere bestemt i uke 26. I skrivende stund er mer enn 45
unger påmeldt, så det borger for en hektisk uke for de av ungdommene våre som skal være
instruktører og ledere.
Styret har nå for øvrig vedtatt retningslinjer for hvordan vi skal prioritere og velge ut instruktører
for Idrettsleker og Friidrettsskole framover slik at det blir forutsigbart for potensielle kandidater.
Disse vil ungdommene bli informert om, og retningslinjene vil også bli lagt ut på hjemmesidene
våre.
I august braker det så løs igjen den 18. med Christian Frederik-løpet og Olavslekene, - begge
på samme dag. Det vil by på noen utfordringer for oss da vi trenger alt som kan krype og gå
som vakter og funksjonærer til løpet - som er en viktig inntektskilde for oss - samtidig som vi
skal ha utøvere i aksjon på Olavslekene. Det blir derfor ekstra viktig at de som «permitteres» fra
Chr. Fr. for å dra på Olavslekene fyller bilene med utøvere.
Styret ønsker alle utøvere lykke til i stevnene framover og håper på at årets «happening» - tur til
Lillehammer og Veidekkelekene blir like vellykket og minnerik for deltakerne som tidligere års
turer.
RIKTIG GOD SOMMER!
Øivind R

