
Handlingsplan for 

Romerike Runners Team 2016 
 

Klubben har som mål å gjennomføre følgende aktiviteter i perioden 

februar 2016 – februar 2017: 

 

Aktivitet Innhold Tid Ansvar 

Vinter-

karusell 

Arrangere vinterkarusell fra 

Skedsmohallen 

3. mars Trygve Haug og Åge 

Jensen 

Skiweekend 

på Hornsjø 

Tilbud til medlemmene om en 

felles weekend for skiglede og 

sosialt samvær. 

1-3. april Odd og Styret med hjelp 

av medlemmene. 

Påmelding 

Klubbkveld Foredrag og sosialt samvær. 

Forslag:  

 

14. april 

 

Klubbkveldkomite og 

styret 

Fjellhamar-

stafetten 

Klubben stiller med to lag. (Våre 

lag vinner hvert år!) 

20. april  Sigmund Jensen 

Sentrums- 

løpet 

Individuelt,  

men sosialt etterpå 

23. april Individuell påmelding 

Holmenkoll-

stafetten 

Klubben stiller et miks lag Lørdag 

7.mai 

Sigmund Jensen  

Sommer-

karusell 

Arrangere sommerkarusell fra 

Skedsmo Stadion  

10. mai Åge Jensen og 

vaktmannskap 

Fjellmaraton Bestille hytter og evt transport. 

Arrangere grilling på kvelden i 

Knuts hyttegrend 

27. – 29. mai Styret med hjelp av 

medlemmene 

Klubbløp 

med grilling 

Legge opp løype og innlagte 

oppgaver på tur til Annes Hytte 

Mandag 

13. juni 

Arrangementskomiteen 

Medlemmene 

Sykkeltur Sykkeltur i Marka Søndag 19. 

juni 

Erik Hernes med hjelpere 

Klubbstafett Arrangeres på Stadion. Inndeling 

av lag 

Mandag 

22. august 

Arrangementskomiteen 

Medlemmene 

Oslo 

Maraton 

Individuelt,  

men sosialt etterpå 

17. 

september 

Individuell påmelding 

Sommer-

karusell 

Arrangere sommerkarusell fra 

Skedsmo Stadion 

20. 

september 

Trygve Haug og 

vaktmannskap 

Klubbkveld Klubbkveld med faglig innhold. 

Dette bestemmes av ønske fra 

medlemmene og hva som er mulig 

å få tak i. Dette kan gjerne være 

bidrag fra medlemmene. 

Loddsalg! 

Mandag 

26. 

september 

Teknisk arrangør er 

arrangementskomiteen. 

Ansvarlig for innholdet er 

styret. 



Aktivitet Innhold Tid Ansvar 

Eremitage-

løpet 

Trygve Haug tar på seg ansvaret 

for Danmarksturen til 

Eremitageløpet. Dette er en tur 

som til fulle kombinerer det 

sportslige og det sosiale. 

8. - 10. 

oktober 

Trygve Haug, med hjelp 

av medlemmene 

Årsfest Heimen og musikk er bestilt. 

 

Lørdag 

29. oktober 

Festkomité årsfest 

Komitemøte Vi inviterer alle som bidrar 

komiteer og styrer ut på pizza 

November Styret 

Vinter-

karusell 

Arrangere bakkeløp for 

Vinterkarusellen 

November/ 

Desember 

Trygve Haug og Åge 

Jensen med vakter 

Nissefest Førjulsfest med nisseantrekk. Grøt 

med mandel og premiering til 

beste kostyme. 

Loddsalg! 

Torsdag  

8. desember 

Arrangementskomiteen 

Årsmøte Faste årsmøtesaker. Mandag 

6. februar 

2017 

Teknisk arrangør er 

arrangementskomiteen. 

Ansvarlig for innholdet er 

styret 

Blomster/ 

gaver 

Klubben gir/sender blomster til 

alle som: 

o Fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år 

o Alle som gifter seg 

o Pårørende til medlem som dør 

Hele året Kasserer 

 

NB! 

Dette betinger at vi har 

fødselsdato til 

medlemmene, og får vite 

om gledelige og mindre 

gledelige hendelser. 

Runner’n Klubben gir ut fire internblader i 

året. 

Innholdet skal stort sett komme fra 

medlemmene. I bladet settes det 

inn terminlister, invitasjoner, liste 

over jubilanter m.m. Hvert 

nummer har fast lederspalte. 

Mars, juni, 

september 

og desember 

Redaksjonskomiteen 

Styremøter 

 

Styret møtes seks ganger i året for 

å planlegge kommende aktiviteter 

og gjennomgå aktiviteter som er 

gjennomført. 

4.april 

2.juni 

29.august 

13.oktober 

16.januar 

Styremøtene går på 

omgang blant 

styremedlemmene. 

 


