
 
 

Referat VIHF styremøte 3. 02.05.2022 
Via teams 

Kl 21:00-22:10 

Møtte: Ingvild, Mona, Stigur, Kjersti, Ingrid Marie, Finn Helge, Maria (siste 20 min) 

 

 Midtnorsk Mesterskap sport 20-22 mai 
o Per 2/5  27 påmeldte 
o Teltstallene: 

 Finn helge sender melding til Nord-Vest Boks om endelig avklaring blir 
9/5 

o Vi endrer til at alle kan delta i B-klasse. Uten kvalifiseringskrav. 
o Det må på plass dedikerte personer for bygging av blant annet passbane 
o Bjarne/Odd vil sørge for at både ovalbane, Gædingabane og passbane er 

gruset og planert til stevnestart 
o Kafeteria må vaskes ned: Ingvild, Ingrid Marie, Sissel 
o Lydanlegg må sjekkes, spesielt mot stall og oppvarmingsbane 

 FH hører med Øyvind om han kan ta seg en tur til helgen, 7-8 mai 
under stevnet for gjennomgang 

o Nye dommerflagg til passløp. Ingrid Marie bestiller 
o Det må sjekkes at islandsk flagg ligger i lagerrom kafeteria (tidligere 

garderobe) 
 Ny startboks 

o Arbeid snart i mål og inspeksjon/test bør kunne finne sted til helgen 7-8 mai 
o Status i morgen tirsdag 3/5 
o Vi er tilbudt sensorer til dører fra passgruppa v/ Eva Høgsveen Våland 
o FH sjekker med passgruppe/ Ståle Vangen om lån av tidtagerutstyr 

 
 Paviljong collecting-ring 

o Tatt av vindkast og tak er revet av 
o FH hører med Salthammer om reparasjon av denne 

 Klubbrom: 
o Styret vedtok å skifte ut defekt komfyr/platetopp. 
o Ny koster ca 9000,- 
o FH bestiller hos Power-Vestnes 

 

 



 
 
 

 Kafeteria. 
o Vi har mottatt stor oppvaskmaskin fra Tresfjord Trygdeheim.  

 Denne står i kafeteria per i dag. 
 Det må avklares om denne kan brukes 

o Mus: 
 Vi må se på tiltak for å stoppe mus i kafeteria 
 Det må sjekks for mulige innganger og settes opp feller fra høsten av 

 Gædinga 28-29/5 
o Forslag om å tilby C-klasse 

 

 

Til Info som ikke ble nevnt spesifikt under møtet 

 

 Hundeklubben 
o Leier anlegget 7-10 juli 
o Pris 10.000 
o Vi kan leie ut storhytta om vi ønsker. 
o Finn Helge har tilbudt hundeklubben om å jobbe noen dager med dugnad i 

stedet for leie. Avhengig av at vi finner arbeid 
 Salg av hyttene. 

o Salgsavtale signert og 120.000,- er innbetalt på brukskonto 
o Kjøper: Krister Sundgot er godt i gang med klargjøring før flytting. Forventer å 

ha fjernet hyttene inne få dager 

 

 

 

 

 

 


