
STYREMØTE LØTEN O-LAG 

MANDAG 18. AUGUST 2014 KL. 19.00  

HOS OLA BREVIG 

Tilstede: Tove-Kristin Westli, Emilie Westli Andersen, Sigurd Dæhli, Kristian 

Storsveen, Bjørnar Bjørke Olsen, Ola Brevig og Torgeir Volden. Torgeir møtte 

for Steinar Libak. 

 

Sak 24/2014 Godkjenning av referat fra styremøtet 22.05.14 

Referatet ble gjennomgått og kommentert. Det ble deretter godkjent. 

 

Sak 25/2014 Status Ski-O VM 2015 

Det hadde vært avholdt hovedkomitemøte og befaring på skistadion i mai. 

Befaringen hadde vært avholdt sammen med Per Udnæseth fra 

Nordbygda/Løten Ski. Hovedkomiteen var fornøyd med det de fikk presentert. 

Det har vært hogst og ryddedugnad i august. 

Når det gjelder kart mangler Gråbergsdelen. Dette vil i flg. Bjørnar være ferdig 

synfart i løpet av august. 

Sigurd hadde ikke siste status vedr. det økonomiske. Dette avhenger av 

hvordan økonomikomiteen ligger an med sponsorinntekter.  

Sak 26/2014 Status Råtass 

Det har vært bra oppmøte alle kvelder før ferien.  Første kveld etter ferien, 18. 

august, kunne Kristian melde at 22 stk. møtte.  Veldig bra. Ser ut til at 5-6 stk. 

blir med på Moelven cup på onsdag. (i skrivende stund ser vi at det ble 9!) 

Avslutning på Råtass blir 29. september. 



Kristian mener o-laget må prøve å få til et eller annet treningsopplegg for de 

som har deltatt på råtass i vinter. Dette må bestemmes før 29. september. Blir 

en liten pause etter 29.9 før evt. vintertrening. 

 

Sak 27/2014 Div info fra leder 

Løten O-lag har blitt tildelt vel kr. 5.000 fra NOF for rekruttarbeid. Det skal ikke 

rapporteres noe i forbindelse med dette. NOF bruker Klubbadmin for å se om 

klubbene har lykkes. (medlemsantall) 

Mail fra idrettsbutikken. Har fått ryddet i kundekartoteket. 

Det er søkt om mva-kompensasjon. Søknadsgrunnlaget i overkant av 300.000. 

Svart på henvendelse vedr. rekrutteringsturneen 2014-2015, og meldt inn 

ønsker for innhold. Turneen skal foregå 8.nov til 3 des.  

E-post fra Løten AP. Har vi noe innspill å komme med for å gjøre Løten bedre? 

Har vi noe innspill til AP`s program? Styret besluttet og ikke svare nærmere på 

denne henvendelsen. 

O-troll leir på Skei 6 og 7 sept. (Oppland) Åpner også for barn født 2005. I 

stedet for å delta på dette går styret inn for heller å prøve å lage til noe for oss 

selv. 

Mjøs-O aktiviteter høst 2014. Moelven Cup fortsetter med Ringalm-samling 

som avslutning på Natrudstilen den.20-21 sept.  Jobber litt med de ivrigste for å 

få de med.  

Sak 28/2014 Klargjøring ang økonomisk dekning av samlinger. 

NM-kontingent. Har hatt regler her tidligere. Er disse opphevet? Reglene hvor 

hver enkelt deltaker betaler en egenandel (1000-1200?) gjelder fortsatt. Sjåfør 

kan få dekket kjøring.  (40 øre pr. km. Per løpende person) 

Samling i Norge – dekker 50%  samt reisekostnad. 

Samling i utland. – 1.500 pr. person. Pluss reise. 



Diskutert å endre satsene for kjøring. Venter til Steinar er tilstede før styret 

vedtar en evt. økning. 

I etterkant av styremøtet har Tove Kristin funnet frem følgende fra håndboka 

2011 når det gjelder dekningsregler. Hun har lagt til noen spørsmål i 

forbindelse med disse som er uthevet: 

 Stafetter og samlinger: her vil det bli egenandeler.  Mitt spørsmål/kommentar: avgjøres dette fra år 

til år? 

Annet: Løten o-lag dekker årsavgift i forbindelse med deltakelse på NOF`s grupper. Det samme 
gjelder egenandeler der løperen er tatt ut av NOF 
Spørsmål/kommentar: Hva betyr årsavgift? Vi har på et styremøte , som jeg ikke har funnet fra til 
enda, bestemt at representasjon dekkes fullt ut. 
 
Reise: Løten o-lag dekker kjøring på NC, NM, HL og utvalgte samlinger med kr. 0,40 pr løper/utnevnt 
leder. Sjåfør må sende regning til Sigurd. 
Spørsmål: hva er utvalgte samlinger? 
 
Overnatting og mat: Overnatting dekkes med kr. 100,- pr. natt, om ikke annet er oppgitt. Mat dekkes 
av løperen selv. 
 
Aktivitetskontingent og egenandeler: 
Hovedløp/OLL kr. 600,- i egenandel 
NC/NM sr. kr. 800,- i egenandel 
NC/NM jr. kr. 1000,- i egenandel 
NC/NM ski-o kr. 400,- i egenandel 
Aktivitetskontingenten er en egenandel for NM/NC. 
 
Dekning leder(e): På løp/samlinger/stafetter som laget har oppnevn leder(e), dekkes disse etter 
samme regler som løperne. 
 
Skal vi ta dette som en sak på neste styremøte? Gå igjennom punkt for punkt for å oppdatere 
vedtak? Gi meg tilbakemelding. 

 

Sak 29/2014 Begynne forberedelser til Huldertrampen og sesongavslutning. 

Lokaler er bestilt på Skytterhuset til lørdag 1. november. 

Sigurd har hatt kontakt med Kildahl. Kan bruke saga ved avholdelse av 

Huldertrampen. 

Sigurd legger løyper. Ca.  18 km.,  9 km.  og 4,5 km. 

Kun en matstasjon i år. 

Ola Brevig og Mona Hesselberg organiserer avslutningen på kvelden.  



Tove Kristin ordner med innkjøp til vafler etc. til salg om dagen. 

Kristian ordner Eventor. 

 

Sak 30/2014 Løypeleggere Pinseløpene 2016. 

Sofie Johanson og Ove Antvord Haugereid  har ansvaret for «lang». Marius Øie 

har ansvar for «mellom».  

Vedtatt i styret.  

 

Sak 31/2014 Veteran NM 2016 

Hevendelse fra Einar Lund om å legge Veteran NM inn i pinseløpene. 

Styret mener Veteran NM bør holdes som et eget arrangement, da vi har nok 

store arrangement for tiden. 

 

Sak 32/2014 Søknad NM Sprint 2017 

Det er sendt søknad til NOF om NM Sprint. Einar Lund har sendt til Jan Arild 

Johnsen.  

Formelt er det Løten og Hamar som søker. 

Sak 33/2014 Evt. 

- Henvendelse fra Jan Ola Pedersen, Vang o-lag vedr. samarbeid om 

klubbmesterskap.  Styret kan ikke huske å ha fått noen henvendelse 

rundt dette tidligere. Løten O-lag skal  ikke klubbmesterskap i år da det 

avholdes 6 stk. klubb-cup.  

Sigurd svarer Jan Ola 

 

Spørsmål om Finn fram dagen bør være en del av o-sportens dag? NOF 

mener Finn fram dagen bør legges på våren. Siden det er O-laget (ved 

Inger Marie Bjørke)  som har organisert og administrert Finn fram dagen, 

bør det ved flytting til våren vurderes om en kan slå disse 



arrangementene sammen. Internt i klubben bør det fortsatt hete O-

sportens dag, men utad, siden det vil delta flere organisasjoner og 

foreninger, bør det fortsatt hete Finn Fram dagen. Styret synes dette 

høres fornuftig ut og går for det. Det gis tilbakemelding til Inger Marie 

Bjørke og Ole Lien at styret er positive. 

 

Neste styremøte mandag 13. oktober kl. 18.00 hos Sigurd. 

 

18.08.14 

Ola Brevig 

 

 

 


