
Referat fra  

STYREMØTE 2-2017 LØTEN O-LAG 

søndag 23.april kl. 18.00 

 hos Tove-Kristin Westli 

Til stede: Emilie Westli Andersen, Tove-Kristin Westli, Steinar Libak, Bjørnar Bjørke Olsen, Kristian 

Storsveen, Torgeir Volden og Marianne Rud Skjærstad 

 

Sak 9/2017 Godkjenning av referat fra styremøtet 27.februar 2017. 

Referatet ble godkjent. Ole Lien har sagt ja til å ta ansvaret for Verdens orienteringsdag 

24.mai. Kristian lager opplegg og har kontakt med skolen. Kristian har også hatt kontakt med 

Klevfos og fått tillatelse til å være der. Steinar forespør flere frivillige. Ole og Emilie var til 

stede på konferansen om Kulturminneplanen for Løten kommune.  

Sak 10/2017 Deltakelse på familiedag på Målia 20.08.17 

Vi har fått henvendelse fra Knut Einar Nordhagen i HHT om vi vil delta på familiedagen slik 

som i fjor. EKT-løypa i fjor var veldig populær. Vi deltar i år også. Tove-Kristin er frivillig og får 

med seg flere folk.  

Sak 11/2017 O-sportens dag/markering av Løten o-lag 40 år-status forberedelser. 

Vi anslår av det kanskje kommer rundt 70-80 personer, så vi må beregne mat til ca. så 

mange. Tove-Kristin kjøper inn pølser og bestiller kake til 80. Eli og Petter har kontroll på 

løyper. Emilie og Evine lager Mesternes mester-opplegg.  

Sak 12/2017 Løten o-lags deltakelse på Ferieklubben halv dag 26.06.2017? 

Ferieklubben skal være friluftsliv-tema i år. Bjørnar kan være med som medhjelper, men vi 

spør om Iver og Martin og kanskje Henriette og de andre jentene vil være med (folk fra 

ungdomsgruppa) og lære bort orientering mandag 26.juni. Ønsket opplegg er en halv dag 

med orientering fra Ungdommens Hus, i Skøienhagan.  

Sak 13/2017 NM skiorientering 2018  

Vi har fått forespørsel fra NOF om vi kan arrangere NM mellom og stafett i februar 2018. 

Sigurd mente vi ikke hadde kompetanse til å arrangere et moderne ski-o-løp. Vi har fått tak i 

to skuterkjørere, men da vi mangler løypelegger kan vi ikke gå videre med prosjektet. Vi 

bruker heller ressursene våre på pinseløpa. Om NOF er interessert i å bruke Budor som 

terreng er vi positive til det. Vi kan tipse om at de kan spørre Vang OL.  

Sak 14/2017 Hvilken rutine skal vi ha ved utsendelse av faktura på startkontingent for løp 

vi arrangerer? 

Vi har oppdaget at vi var litt på etterskudd med utfakturering. Den som er løpsleder har 

ansvaret. Vi skulle hatt flere som kunne bruke eTiming, fordi da kunne flere sendt 



fakturaer/vært løpsledere på småløp. Vi burde sendt noen (2-3 stk.) på kurs i eTiming. Arild 

Indby kan og bruke eTiming, så Kristian spør om han er interessert i å bidra på småløp ila 

sesongen.  

Sak 15/2017 Støtte til trykking av bok? 

Sigurd og Ole har laget ei bok om hvorfor ei lita bygd som Nordbygda ble så gode i 

orientering. Opplag: 250 stk., ca. 75 sider. 15-20 000 kr i kostnad for trykking. Forslag: vi 

støtter hele beløpet til trykking og krever at salgsinntektene går tilbake til o-laget. Sigurd og 

Ole må stå for distribusjon og salg av boka.  

Sak 16/2017 Pliktig rapportering til NOF 

Tove-Kristin rapporterer til NOF. Fikk innspill fra styret på ting hun lurte på.  

Sak 17/2017 Evt.  

Bestilling av buff med Løten o-lags design? Pris per stykk er 150 kr om vi bestille 100 eller 

flere. Kan brukes som premie på Råtass. Vi spør om vareprøve fordi vi vil kjenne på 

kvaliteten.  

Vi har hatt permer i bygdearkivet på Løten folkebibliotek. Tove-Kristin har levert permer på 

Statsarkivet på Hamar fra perioden 1977-2009. Der blir permene katalogisert under Løten 

bygdearkiv. Etter hvert kan vi finne det på Arkivportalen.no 

Stolpejakten er gjort ferdig fra vår side med kart som offentliggjøres i appen 1.mai i sentrum 

og 1.juni på Budor. Stolpene blir produsert nå og må settes ut til 1.mai. Brosjyre produseres 

nå og blir forhåpentligvis ferdig denne uka. Budor har sponset alle poster på Budor, Montèr 

har sponset alle i sentrum og på Slettmoen. 57 000 kr får vi fra Hedmark o-krets og 10 000 kr 

fra Løten kommune. Budor distribuerer brosjyrer til alle hytteeiere og ellers skal det leveres i 

alle postkasser. Det blir nok også lagt ut brosjyrer på butikker osv. Vi ser dette som et fint 

tilbud til f.eks. kommunens flyktninger. Postene i sentrum er også tilrettelagt for 

funksjonshemmede.  

HL-samling blir for 13-16-åringer i forbindelse med Myrtrampen i juni. Vi har flere aktuelle 

deltakere. Vi følger opp når innbydelsen kommer. 

Jens Harald i Mjøs-O mener at klubbene rundt Mjøs-O bør ha fri bruk av kart mellom 

klubbene. Han jobber videre med det. Vi har prøvd dette før og Hedmark o-krets har sagt de 

skal jobbe videre med det. Kanskje ta kontakt med kretsen og høre hva de har gjort?  

 

Neste møte blir mandag 12.juni hos Steinar kl.19.30 

 


