Oppsummering Djupadaltkomiteen 2013
Djupadaltkomiteen har hatt i alt 6 møter. Første møte 24.3.2013. Etter 5 år som leder gikk Trygve
Voll av. Komiteen konstituerte seg og Per Andersen tok over som leder.
Komiteens medlemmer 2013:
Håkon Holm
Britt Rameckers
Anders Magnussen
Johannes Alne
Sigleif Steinsvåg
Karl Johan Rasmussen
Per Andersen
Daglig leder Trygve Voll ble innkalt til møter når komiteen mente det var nødvendig.
Det var gjort noen forandringer fra foregående år. Start og innkomst ble grundig gjennomgått hvor
alternativet med innkomst i hallen var resultatet. Det ble forøvrig kjøpt inn filt for å beskytte
underlaget i hallen.
Merking av løypa
Løypa ble oppmålt på nytt. Det var viktig at løypelengden ble den samme som den alltid har vært.
Ingolf Dale, målte opp løypa, og den ble offentlig godkjent. 9320m fra startpunkt til målgang.
Kilometermerkene ble forskjøvet noe.
Online påmelding
Et enklere system hvor operatøren Quick Timing AS tok seg av fakturering av den enkelte
påmelding ble tatt i bruk. Alle kunne melde seg på fra 07.juli
Dette lettet arbeidet for komiteen vesentlig.
Spurtpremier
To innlagte spurter ble lagt inn. En etter ca.1500m i langløypa hvor 1.kvinne/mann ble registrert.
Djupadaltens bakkespurtpris til den kvinne/mann som hadde beste tid Kattanakk opp.
Oppvarming
Trimeriet hadde oppvarming på den nye friidrettsstadion i forkant av alle starter.
Markedsføring
Hovedsponsor for løpet Radisson Blu deltok svært aktivt under prosessen.
NCL var med fra før. Altibox og Trimeriet bidro med trim og spurtpremier.
Med en offensiv markedsføring med utdeling av ca. 4000 brosjyrer, 2 helsides annonser, som
Haugesunds Avis stilte til gratis disposisjon, ble Djupadalten en suksess med en solid økning av
deltakerantallet som nærmet seg 1500 i det totale antall.
Det ble også annonsert i Kondis. Plakater ble hengt opp i hele distriktet.
Hovedsponsor stilte en Ferrari som ble brukt i markedsføring bla. som trekkplaster på
Amandasenteret.
Joggekurs
Fra midten av august var det tilbud om felles løpetrening hver onsdag. Dette ble en stor suksess
dette året med 50-60 delt. hver gang. Tilbudet ble forlenget etter Djupadalten og hver onsdag er 2530 – for det meste damer – med på disse treningene fra DeepOcean Arena.
Ref. Per Andersen

