
Referat fra styremøte i Løten o-lag 22. oktober 2012 

Tilstede:  Willy, Steinar, Bjørnar, Sigurd , Kristian, Tove Kristin og Iren 
                       
                                  

Sak 33/2012  Godkjenning av ref. fra møtet 3.september 

Kommentarer til hva som har skjedd med sakene siden siste møtet:   Politiattester – Kristian 

tar ut attestene og får de trenerne som ikke har gjort det til å skrive på. 

Regning fra årets sesong – kjøp av tøy kommer på årets regning. Kjøreregninger må sendes 

inn så fort som mulig. Frisen er satt til 1.november men kan utvides med noen dager. 

EM jubileet – kjempefin utstilling i banken, godt jobbet av Inger Marie Bjørke. Ole Lien har 

skrevet veldig bra om EM arrangementet på vår hjemmeside, noe som bl.a. OPN og Norges 

Orienteringsforbund har brukt/vist til. Torgeir Volden har gjort en kjempejobb med å merke 

herreløypa fra EM 1962.  

Willy tar kontakt med Ole for å høre om han kan si litt om EM på sesongavslutningen 

3.november 

Sigurd og Svein er kontrollører under Pinseløpene 2013. 

Referatet ble godkjent.  

Sak 34/2012  Ski –o-VM 2015 

Hamar, Vang og Løten o-lag har sagt ja til møte på Hamar 31.10.12 for å få mer info om evt. 

arrangering av ski-o-VM 2015 sammen med Nordmarka Skiorienteringslag. Fra Løten stiller 

Willy, Sigurd og muligens Harald Berge ( Willy spør Harald). Junior og senior VM blir ikke 

fordelt samtidig, det er et problem at vi ikke vet hvor stort arrangementet blir. Løten o-lag 

ønsker mange deltagere og har et ønske om at både junior og senior ski-o-vm skal gå i 

Løten/Vang i 2015.  

Sak 35/2012  Orientering om årsmøtet i pinseløpskomiteen. 

Fire vedlegg fra årsmøtet var sent ut til styremedlemmene på forhånd. Sju medlemmer fra 

Løten o-lag stilte; Willy, Arve, Ole, Asbjørn, Kristian og Iren samt leder i pinseløpskomiteen 

Sven Arne. Regnskapet for 2012 viste et lite overskudd, og for 2013 ble det budsjettert med 

et beskjedent overskudd. 

NOF går videre med prosjektet storskjerm.  Har mulighet til få noe reduksjon på leie av 

skjermen i Pinsen 2013.  



Store do-utgifter i pinsen 2012, da vi måtte leie kostbar ”dohenger” + tømming. Dersom vi 

klarer å lage/kjøpe en ”dohenger” selv, vil dette være økonomisk lønnsomt på lengre sikt. Vi 

kan også leie den ut til naboklubber. 

Rulleringsplan for hvem som har hovedansvar for de ulike løpene frem til 2019 ble lagt frem. 

Nina er løypelegger i 2014, med Simen som assistent. I Løten må vi på årsmøtet 2012 velge 

løpsleder + løypelegger med assistenter for Pinseløpene 2015. Assistentene blir løpsleder og 

løypelegger i 2016. 

 

Sak 36/2012  Avslutning 3.november 2012 

Avslutning på Skytterhuset 03.11.12 kl.18.30. Mat og dessert bestilt på Bakken Øvre : 160 kr  

pr. pers. samme pris som i 2011. På avslutningen betaler voksen 100 kr og 16år og yngre 75 

kroner for bevertningen. Brus trenger vi ikke kjøpe, flere kasser igjen på Skytterhuset. 

Påmelding innen 30.10. 

Sport 8 viser frem løpstøy på avslutningen og gir prosenter til våre medlemmer ved kjøp av 

utstyr denne kvelden. 

Styret ønsket EM markering på klubbkvelden og Willy hører om Ole kan fortelle fra EM i 

1962. 

Willy gjør avtale med Henry Nordvi, fra Løiten Skytterlag, om opplæring på bruk av 

framviseren som står på Skytterhuset. Kristian blir med og får info slik at vi lett kan bruke 

den senere og slik at vi kan vise bilder som fam. Westli Andersen har ordnet til avslutningen. 

Premieutdelingen tar Kristian og Sigurd. Kristian tar kontakt med Sport 8 om sponsing av 

premier til de fire yngste løperne. Viktig å gi de noe som inspirerer til videre 

orienteringsinteresse. 

 

Sak 37/2012  Rekruttarbeidet 2012 

Løten o-lag hadde 4 kvelder med orientering på idrettsskolen for 4. og 5. klasse før 

høstferien. Dårlig oppslutning med kun ca 10 stk totalt fra alle skolene. Ivrige deltagere som 

lærte mye på de fire gangene. Viktig å ha samme instruktørene hver kveld slik at ungene blir 

kjent med noen fra o-laget og det gjør også progresjonen i opplegget lettere. 

Løten o-lag er tildelt barne- og ungdomsmidler for 2012 og Kristian rapporterer om alt 

opplegg som har blitt gjennomført i år, frist 1.november. 

For å få med nye rekrutter/familier på avslutningen, kopierer Iren innbydelsen og leverer til 

aktuell familie. 



Sak 38/2012  Innsynsrett 

Styret i Løten o-lag gir Steinar Libak, regnskapsfører for Løten o-lag, innsynsrett på Løten     

o-lags konto, slik at han har mulighet til å se hvem som har betalt hva. 

 

Sak 39/2012  Årsmøtet for Løten o-lag 2012 

Vi må starte forberedelsene til årsmøtet. Til møtet i desember forbereder alle utvalgsledere 

en foreløpig årsrapport fra sitt utvalg. 

Willy skriver et utkast til rapport fra styret.  

Frasigelse av verv sendes til valgkomiteens leder Randi Fallbakken Berge.  

Årsmøtet blir mandag 4. februar 2013. Sigurd bestiller Kommunestyresalen dersom den er 

ledig. 

 

 Sak 40/2012  Huldertrampen 2012 

Trenger flere til å arrangere Huldertrampen. Regner med at antall deltagere blir ca 100 stk 

Arrangementsgjeng: 

Ole Hans = Løypelegger + står på matstasjon?  Må ha en til på matstasjon. 

Kristian = data ansvarlig + start + premier 

Tove Kristin + Knut = salg + handler inn til salget + matstasjonene (bananer, rosiner, saft)  

                                      handler på Kiwi.  

                                                                                        

Sak 41/2012  Eventuelt 

a) Løpsdraktene fra Sport8 er veldig fine og de er behagelig å løpe i. 

Vesten er også fin og er godt synlig på løp. For de som kjøper vest før nyttår 2012, så 

sponser o-laget 100 kr pr. vest, prisen blir da 299 kr. Det er en del vester på lager. 

b) Vi har fått bookingbekreftelse på gymsaler fra 19. november 2012: Løten o-lag har 

fått gymsalen på Jønsrud på mandager fra kl. 17.30-21.00 og på Østvang på onsdager 

fra kl. 19.00-21.30. 

c) Registrering av o-kart i bruk og nærmiljøkart. Nina Halvorsen har sendt en liste over 

kart som Løten o-lag har gitt ut. Er alle disse ”anleggene” fortsatt aktuelle? Bjørnar 

ser på kartlista og vurderer om noen av kartene skal nedlegges. 



d) Løten o-lag har ikke søkt om spillemidler til utstyr i år da vi ikke har kjøpt noe utstyr å 

søke for. Det er aktuelt å kjøpe mange nye postenheter neste år og søke om 

spillemidler da. 

e) Rulleringslista for KM 2012-2015 ble lagt frem. Det er lite aktuelt for Løten å påta seg 

KM arrangement noen av disse årene. 

f) Medlemsregistrering blir elektronisk fra årsskifte. Steinar legger 

medlemsregistreingen vår inn i Sports admin. 

g) Grasrotandelen til Løten o-lag hittil i år er på 8 000 kr. 

h) Reiseregning på ski-o- samling ble diskutert og styret gikk inn for å dekke kostnadene 

til sjåfør for kjøring av yngre løpere og tomkjøring ved å kjøre hjem i stedet for å 

overnatte på samlingsstedet. Viktig at våre ivrige ungdommer får mulighet til å delta 

på arrangementer, og de yngre trenger sjåfører. Ved uklarhet/spørsmål ang. 

reisedekning senere, ønsker styret at dette avklares med sportsutvalget før reise/ 

samling/løp. 

i)  Innlands-O inviterer løpere over 16 år til samling i Tyrkia 20. – 27. februar 2013. De 

av Løtens løpere som skal på samlingen kan ved å søke før reisen få dekket 1500 kr 

pr. pers. Søknad sendes sportsutvalget v/Sigurd. Løpere som drar må bruke sitt nye 

løpstøy og vest fra Sport8. Info. om samlinga og kostnadsdekning legges ut på Løten 

o-lags hjemmeside av Tove Kristin. 

 

 

Neste styremøte 3. desember kl.18.00 hos Kristian. 

 

Løten den 23.10.2012 

Iren (ref) 


