
 

 

 

Referat 

Masters Sørlandet (MASØR)     

Tid  ONSDAG 21.august 2013  

Klokken: 1800 

Sted  Sør Arena inngang 7 
 

Tilstede: Bjørn, Bernhard, Anett, Torstein, John Olav, Kjartan 

Ikke tilstede:  Mette 

 

Referent : JOB   

 

SAK 23/13 Godkjenning av referat av 30.april 2013 

GODKJENT 

SAK 24/13 Godkjenning av innkalling 

GODKJENT, MED TILLEGG FOR EVT SAKER. 

SAK 25/13 NM 2014 STATUS v/Bjørn, Anett og Torstein 

Vurderer å gjennomføre stevnet på to dager, fredag og lørdag. 

Kjøre 10 baner. Et alternativ er at fredagen og lørdagen foregår i 25 

m basseng, og søndagen legges opp til 50 m basseng, men bare 

med sprintøvelsene (50m). Må evt søke Mastersutvalget om vårt 

forslag. NM foregår ifølge svømmeforbundet 28-30.mars 2014.  

 

Ellen har arbeidet ift hoteller og bankett. Bjørn har kontaktet 

arrangører på Stord for å bygge opp en ny side. Domenet: 

Mastersnm14.no er registrert. Bjørn regner med at siden er under 

produksjon ca i begynnelsen av september.   

Bankett: På Aquarama i idrettshallen. Alt outsources.  

Torstein planlegger dommerkurs i nær framtid…viktig at alle 

MASØRER som ikke er godkjente dommere, mobiliserer og stiller på 

kurset.  

 



 

 

 

SAK 26/13 STEVNER høsten 2013 evt våren 2014 
- København (1-3.nov 2013). Ann-Karin Horni følger opp ift hotellene. 
- VM 2014 (2-9.august 2014) http://www.finamasters2014.org/ 

 Anett B følger dette opp med hjelp fra RIKMANNS sønner i Canada 
Bernhard har forslag om å reise til New-York, med innlagt shoppedag(er), 
deretter leie bil og kjøre til Montreal. Ca 5 timers kjøretid+pauser.. 

 

SAK 27/13 Treningstider Aquarama v/Bernhard 

Treningstidene er inntil videre slik:  
Tirsdag og torsdag på Spicheren 1930-2100 og på AQ torsdag 2100-
2200.  
 
Dette er våre tildelte tider. Det er mange som benytter trening 
lørdags morgen i AQ, men dette er ikke treningstider vi har fått i 
regi av Masør, men fått lov av svømmeklubbene å benytte. 
Masør v/Bernhard kommer til å jobbe for at vi får endret treningen 
i AQ fra torsdag til onsdag. Ut ifra tidligere kommunikasjon med AQ 
vet vi at det er ganske sprengt og som tidligere nevnt ønsker vi ikke 
at noe skal gå på bekostning av de andre svømmeklubbene. 
 
Det har gått ut noen e-poster i dag ang Aquarama. Det er 
tilsynelatende stor uro blant klubbene og AQ angående 
treningstider.   

  
SAK 28/13 Eventuelt 

 Geir Nilsen, Sommerløpet. Donasjon 5000 kr.  

Tekst fra Geir: Vi har hatt intern konkurranse på hvem som 

springer fra sjefen på Sommerløpet i år. Det gjorde jeg selvfølgelig 

og gaven skal primært doneres til et veldedig formål, har fått til at 

donasjonen også kan gjelde til idrettslag og vurderer å donere 

gevinsten til Masør.  

 Bernhard har ikke tatt betalt for AQ bånd. Disse fakturerer 

JOB dem for senere.  

 Badehetter: JOB følger dette opp med ny bestilling. 

 Anett og John Olav koordinerer sin informasjon angående 

medlemsregister 2013. Ha dette klart til neste styremøte.  
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