
 

STYREMØTE LØTEN O-LAG 

TIRSDAG 9. APRIL 2013 KL 18.00 HOS OLA 

Tilstede: Tove Kristin, Emilie, Steinar, Sigurd, Bjørnar, Kristian, Ola 

 

Sak 13/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 25.02.13 

 En presisering til sak nr. 2-13 fra styremøte 25.02.13: 

«Einar Lien må ha kopi av alt som har med løpsregnskap å gjøre, dvs. løp, påmelding, 

kjøring etc. alt som skal statistikkføres. Også overnattinger og samlinger.» 

Tove Kristin har vært i styremøte i idr.rådet. Amund, Torgrim, TK og Beachell. Idr.pris 

ikke avgjort. Årsmøte er 10.4. Kun 4 søknader. Idrettsprisen avgjøres første 

styremøte etter årsmøtet. 

Søknad er sendt. 

Sak 14/2013  Status sesongheftet 2013(håndboka) 

Her blir det litt kort info om hvor langt vi har kommet. Forhåpentligvis er sesongheftet 

i trykken… 

Det jobbes. Avventer noe vedr. o-sportens dag. Sports utvalg og rekrutt har begynt å 

jobbe. 9. mai. Vika ved saga.  Kart sjømarka. Avklart med Hans Marius.  Bevertning. 

Det antas at ca. 30-35 stk. vil delta. I tillegg til  o-løp vil det være natursti, 

knockoutsprint eller lign. Miljøkomiteen (Ola og Mona) har ansvar for dette. Det er et  

lukket arrangement, for Løten O-lag men vil likevel være åpent for andre o-

interesserte. Når det skal markedsføres kan en ikke skrive slik at noen ikke vil dra. Går 

i pinseløpsterreng. De som løper her kan ikke løpe pinseløp.  

Oppmøte 11.00. Egen nybegynnerløype.  

 

 

 

 



Sak 15/2013  Rekruttering 2013 

Rekruttkomiteen har hatt 2 møter før vårt kommende styremøte. Kristian har 

informasjon å komme med her. 

 

Kristian skriver hva som skal inn i håndboka. 

Dnb Challenge:  Får hjelp til av Jønsrud samt Ove og 8.kl.  6. mai. Kommunen må 

kontaktes vedrørende bruk av området. Toalettene på Idrettens hus benyttes. 

Moelven Cup: (tidligere Aries)  

Kristian sjekker datoer og sted vedrørende Moelven Cup med Sofie Johanson.  

Hedemarken sprint cup 2013. (Mjøs sprint cup) 

Første løp har vært i Vallset. Neste er ons. 24. april.  Datoer for sprint cup ble 

referert. 

Nattcup i orden 

Treningskarussel: 7 stk. til sammen. Vang skal arr. Klubbmesterskap 29. august for 

flere klubber. 

Avslutning rekrutt 13. juni.  Åpent for andre klubber. Duatlon/triatlon. 

Treninger i sommer: 

Mye sperringer på Budor. En bør forhøre seg først hvis en skal bruke Budor. Men 

mesteparten av løp, treninger vil nå gå fra saga. Har ikke planer om å bruke Budor.   

Sesonghefte: 

28 sider. 7.000 +  mva. ok pris. A-5. 1.000 eksemplarer. A-5 med fargetrykk.  

Barneskolen og u-skolen, oss selv, tur-o og bedr. O.  Må ha navneliste på tur-o. Tove 

Kristin ordner dette fra Inger Marie. 

Kristian hører med rekruttene hvor mye det er pr. skole.  

Egen Dnb Challenge for 8.klasse 4 eller 7 juni.  

Emilie henvendt seg til Kaas. Kan evt. tilby noe i forbindelse med pinseløpene. 

 

 



 

Sak 16/2013 Status VM Ski-O 2015 

 Sigurd har muligens noe ny informasjon her.  

 Følgende har skjedd siden sist: 

 Benjaminsen, Lystad, Kirkvik og Sigurd har befart området.  

Det har vært kontakt med Nordbygda/Løten ski. Det har vært  møte med Atle Ruud 

som var rennansvarlig for Ski NM 2013 del to. O-lagets behov ble fremlagt og det ble 

enighet om hva o-laget skal dekke. Skiklubben ønsker ikke å ta leie for å tjene penger. 

O-laget får leie til  kostpris. Dvs. det det koster å bruke anlegget en uke. 

Økonomiutvalget med en representant fra hver klubb samt forbundet som skal ta seg 

av alt inkl. sponsing.   

Idedugnad førstkommende torsdag. Harald er vår repr. Inn i gruppa med øk. 

Klubbleder kan møte i alle møter. Vurderer selv. 

 Jobben er i gang!  

 

Sak 17/2013  Strategisk plan for Løten o-lag – jobbing med mål 

Tiltaksplan – planen har alle i styret fått tilsendt til gjennomsyn før søknadsfristen 

15.mars når det gjaldt å søke om tilskudd fra NOF. Vi kan se over den og få med i 

referatet at den ble godkjent pr E-post.  

Når det gjelder videre jobbing med mål for Løten o-lag ble det bestemt på forrige 

styremøte at hver enkelt tenker ut forslag til mål som vi kan ta opp på kommende 

styremøte. Ola har forklart dette bra i møtereferatet fra 25.02.13. Ta en titt på det…. 

Det ble diskutert på forrige styremøte om tiltaksplan og strategisk plan er det 

samme. (sak 5/2013). Dette er å anse som samme plan. (Tove Kristin har undersøkt 

dette)  

Tiltaksplanen ble sendt styret pr. mail den 13.3 for gjennomsyn. Denne er da å anse 

for å være behandlet og godkjent i styret innen fristen. Søknaden ble sendt NOF 

innen fristen den 15.3. (Tove Kristin sendte denne)  

Denne tiltaksplan for tilskuddsmidler fra NOF er da egentlig å betrakte som vårt 

strategiske mål. Rekruttering er vårt hovedmål. Da det er konkrete mål på denne, og 

at en her har vært innom de fleste målene klubben har kan vi bruke denne som 

strategisk plan. 



Annonsere HA tavla. Uke 18 og utover mm. 

Kan legge inn på kommunens kalender.  

Kan legge inn på HA tavla med gjentagelse. (kan ikke reg. selv) Østlendingen 

tilsvarende. Kan her reg. selv. 

Diskutert om vi skulle ha en blogg (med link fra hjemmesiden) for info for rekrutt. 

 Har mål og mening! 

 

Sak 18/2013  Langtidsbudsjett 

 Når det gjelder langtidsbudsjett har Steinar litt info. Vi får starte så smått 

Vi må tenke gjennom om vi får noen store kostnader. – spesielt på anleggsiden. Må 

ikke stille oss slik at vi får underskudd i fremtiden. 

Kart plan: Denne har endret seg ut fra Nofs ønsker. Bjørnar har laget et overslag på 

kostnader vedrørende kartplan. Det kan søkes om midler på 1/3 av kostnadene.  

Sak 19/2013  Utstyr til EKT-poolen 

Utsyr til EKT-poolen. Se på E-post som jeg videresender fra Erik Grøndalen. Vi får 

behandle det i styret før jeg sender svar. 

«Hei 

Jeg har tatt litt ansvar for at EKT utstyret vårt skal være i orden.  

Postenhetene våre begynner nå å bli litt gamle. Emit sier at de holder i 8-10 år. Ole Chr. Sjølie har 

sjekket alle postene og de er i orden i skrivende stund, men vi må være forberedt på at de vil dø ut etter 

hvert og må da fornyes.  

For at vi ikke skal komme i en knipe under løp og ha en plan for kjøp av nye postenheter foreslår jeg at 

vi kjøper inn 10 jokerposter og en programmeringsbrikke. Dette vil gi oss fleksibilitet til å fylle på med 

nye poster etter hvert som de gamle dør.  

En jokerpost koster kr 698,- og en programmeringsbrikke koster kr 570,-. 

Postenheter koster kr 669,-.  

Jeg foreslår at bankbeholdningen til EKT poolen fylles opp med kr 15 000,- 

  

Dette fordeler seg mellom klubbene på denne måten: 



 Hamar OK           3 750,- 

Løten Ol              3 750,- 

Ringsaker            1 875,- 

Vang Ol               1 875,- 

Vallste/Stange   1 875, 

Elverum OK         1 875,-  

Vi vil da ha handlingsrom til å fylle på med postenheter i løpet av året. Jeg vil tro at vi vil trenge et 

tilsvarende beløp også neste år. Jeg foreslår at dere behandler denne henvendelsen i de respektive 

klubbene og gir tilbakemelding til meg innen 19.04.2013, slik at vi får en oversikt over hva som 

bestemmes.  

Hilsen 

Erik Grøndalen 

Hamar OK» 

Viser til mail fra Grøndalen. Vi bruker lite av dette da vi har vårt fra tidligere. Vi låner 

imidlertid pc mm. av og til. Styret var imidlertid enige om at det tross alt er en liten 

sum, og at vi må si ja til henvendelsen. Vi bør også være flinkere til å bruke det i 

fremtiden. 

Det ble diskutert hva vi gjør med vårt eget som nå begynner å dø ut.  Eks. 

pinseløpene er avhengig av det vi har selv. Bør kanskje pinseløpskomiteen kjøpe inn 

noe?  Vi må uansett ha noe selv. Vi tar en prat om dette utover. (Sven Arne – leder av 

pinseløpskomiteen) 

 

Sak 20/2013 Evt 

Tove Kristin har snakket med Asbjørn vedr. annonser. Skal Løten ordne noe her? Tove 

Kristin snakker med Helge Kristen vedr. innhenting av annonser til pinseløpsprogram. 

«Ang. pkt. 20: 

Jeg ringte Helge Kristen , men han ville ikke ha jobben. Ringte Harald Berge og oversendte 

han papirene.  Harald og jeg har delt jobben, dvs Harald har tatt mesteparten. Vi kommer i 

mål til 26.april som er fristen til Asbjørn. 

 

Tove-Kristin» 

 



Neste møte: Steinar 10.juni kl. 18.00, 

   


