
STYREMØTE 3-2019 LØTEN O-LAG 

mandag 17. juni kl. 18.00 

 hos Steinar Libak 

Til stede: Steinar Libak, Kristian Storsveen, Bjørnar Bjørke Olsen, Stine 
Sønsterud Berg, Emilie Westli Andersen, Tove-Kristin Westli og Torgeir Volden. 

Forfall: Lars Skramstad 

 

Sak 17/2019 Godkjenning av referat fra styremøtet 23.april 2019 

Referatet ble godkjent.  

Ang pinseløpa 2020: Skytterhuset er uaktuelt pga. mye hogst. Alternativ er Grønsvea eller 

Kølbua (ansett som beste alternativ).  

Sak 18/2019 Kartsalg til Hamar Katedralskole 

10.september skal KATTA ha bedriftsløp. De vil gjerne ha Budor. Vi selger kart til 30 kroner 

per kart. Vi synes dette er greit. Tilbyr evt. Sagen om de vil ha et sted uten bomveg. Steinar 

holder kontakten med KATTA/Tore Alu.  

Vi har også fått forespørsel fra MjøsRetail/LMF ang arrangement også. Her får vi hele 

overskuddet om vi tar det på oss. Stålsætra foreslår vi. Steinar kontakter Tore. Vi tar løyper 

og utsetting av poster.  

Sak 19/2019 Teltjakten 

Vi synes vi har nok å arrangere, så vi takker pent nei til forespørselen.  

Sak 20/2019 Hvordan profilere sponsorer? Hva sier avtalene?  

Det står at det skal være annonse i håndboka. I år har vi ikke håndboka. Vi kan jo lage en 

nyhetssak for hver sponsor og fortelle om hva de tilbyr. Kan også være reklame på karta våre 

når vi arrangerer småløp.  

Det skal også markedsføres på pinseløpa og det har vi gjort.  

Sport8 viderefører avtalen. Inov8 er ute, han har nå begynt med VJ sko. Avtalen gjelder ut 

september. Vi må bestemme om vi skal videreføre avtalen. Kanskje vi kan kjøpe direkte fra 

Noname? Vi tenker litt på dette til neste møte.  

Vi trenger små størrelser + populære størrelser og lurer på hvor mye vi må bestille av hver 

størrelse. Vi trenger jo å kjøpe inn i de størrelsene som vi kan få solgt av. Tove-Kristin gjør en 

opptelling. Langarmet løpstrøye er et savn blant noen. Sjekke om det finnes.  

Sak 21/2019 Div. info fra leder 

Evine Westli Andersen er tatt ut på seniorlandslaget i ski-orientering for 2019/2020.  



Vi har fått kulturmidler 2019 fra Løten kommune: 13 525 kroner.  

Det er installert ny kopimaskin på Skytterhuset. Vi har betalt 5000 kroner (for frakt og 

installasjon) for en brukt maskin (kroner 0) fra Konica Minolta. Vi har inngått avtale så vi 

betaler for bruk av antall kopier, minimum 1500-2000 kroner i året. Serviceavtale er 

inkludert. Kristian undersøker om vi kan printe kart på vannfast papir til småløp.  

Vi har fått forespørsel om Idrettsskolen i 2020. Onsdag 20.mai og onsdag 27.mai ved 

Ungdommens hus.  

Ringsaker OK går for samme alternativ for åpent nordisk mesterskap i pre-o som oss. Det blir 

da 19. og 20.september 2020 fra Skytterhuset. 

Sigurd Dæhli er tatt ut til VM i pre-O i Portugal 23.-30.juni 2019.  

Sak 22/2019 Evt. 

Fra Løten kommune får vi 50 000 kroner i tilskudd til Stolpejakten i år. Fra 2020 får vi årlig 30 000 

kroner i tilskudd.  

Glåmdalen har en felles stolpejaktbrosjyre. Kanskje vi rundt Hamar skal lage en felles? 

Arvid har kjøpt inn en høyttaler og to telt: ett til pinseløpene og ett til Løten o-lag. Steinar lager en 

bruksavtale mellom o-laget og Arvid/Løten mølle.  

Råtasspremie: vi bruker pannebånd.  

VIPPS-konto for NM i ski-orientering i samarbeid med Vang OL vil nå slettes. Vi må også gjøre ferdig 

oppgjøret med Vang OL.  

Delt ut info om klubbtur til VM hos Råtassene. Mange positive, foreløpig to påmeldte. Emilie legger 

ut for alle på hjemmeside.  

Vi har fått e-post fra HHT ang. Kom deg ut-dagen 1.september 2019 på Målia. Tove-Kristin tar 

ansvaret.  

Friluftlivets uke: fått forespørsel om treningsløpet vårt kan være med på programmet. Vi stiller på 

dette. Trenger et par stykk som evt. kan forklare kart og kompass til de som kommer.  

Løten o-lag stiller med sommertrening 4.juli og 10.juli, og Vang OL tar 17.juli.  

Huldertrampen blir 26.10.19. Kristian legger ut i eventor.  

Sesongavslutning blir 05.11.19. Tove-Kristin sjekker om det er ledig.  

 

Neste møte blir mandag 02.09.19 kl. 19.00 i Mathias Weideborgsveg 11. 

  

 


