
STYREMØTE 4-2015 LØTEN O-LAG 

ONSDAG 30. SEPTEMBER 2015 KL. 18.00  

HOS EMILIE WESTLI ANDERSEN 

Tilstede: Tilstede: Tove-Kristin Westli, Emilie Westli Andersen, Stine Sønsterud Berg, Kristian 

Storsveen, Bjørnar Bjørke Olsen, Steinar Libak og Ola Brevig.  

 

Sak 25/2015 Godkjenning av referatet fra styremøtet 24.08.15 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 26/2015 Idrettsskolen 2015/2016 

Erfaringen tilsier at idrettskolen ikke bør være felles med råtass. Opplegget med idrettskolen 

bør kanskje komme når råtasstreningen er slutt?? Dvs. fra 18.30 til 19.30. Forslag fra Stine. 

For øvrig holder det med to kvelder istedenfor tre som det var nå. 2. mai og 9. mai. Ønskelig 

å øke råtass med et kvarter. (er fra 17.30 til 18.30 nå) 

Vi går for dette. Ok for Emilie.  

 

Sak 27/2015 Sesongavslutning 2015 – innbydelse, program m m 

Kjører kaffe og kaker. Ikke mat. Kjører gratis. 18.30. 

Emilie og Evine lager quiz. 

Ola bestiller kake.  

Emilie, Kristian, Tove Kristin og Ola ordner hjemmebakt kake.  

Emilie legger ut innbydelse på hjemmesiden. Ola sender forslag til Emilie. 

Kristian diskuterer med sportsutvalget vedr. vandrepokalen som finnes i laget for jente og 

gutteløper. 

 

Sak 28/2015 Huldertrampen 2015 

Kaffesalg. Tove Kristin får med seg noen på denne oppgaven. 

Avklart med almenningen. Får låne hallen. 



Løypene stort sett lagt. 

Bankett på kvelden. Gjøre litt mer ut av påmeldingslinken?? Kan være vanskelig å finne frem. 

 

Sak 29/2015 Idrettsprisen 2015 

Kristian diskuterer forslag til kandidater med sportsutvalget. 

 

Sak 30/2015 Treningsvinteren 2015/2016 – planlegging?  

Prøver å få til treninger på onsdager. Har hallen på Østvang onsdagskvelder etter 1830. 

Henvendelse fra Hamar om samarbeid om torsdagstreninger til sommeren. Litt usikre på om 

dette er riktig nå da oppslutningen er bedre enn noen gang. Bedre å bruke tirsdag til et evt. 

samarbeid.  

Kristian gir tilbakemelding til Mona Lome om at tirsdager er det beste. (sommertrening) 

 

Sak 31/2015 Kompetansehelg i regi av NOF 

21 og 22 nov. Seminar om tur.o, løypelegging, trenerkurs, ungdoms- trenermiljø etc.  

Gardemoen. Kristian hører om o-cad – løypetegnignskurs. Noen som er interessert? Påm. 

Frist 20. oktober. 

Rekrutteringsturneen ons. 11.nov. Hamarområdet. ( Ottestad klubbhus ??) . Stine kan være 

interessert i å dra.  Flere kan delta her. Hører med flere. Hver enkelt melder seg på i Eventor. 

Gratis. 

 

Sak 32/2015 Spillemidler til utstyr 2015 

Noe vi kan søke på? Frist 4. nov. 

Postutstyr – noe «dør». Etter hvert. 

Skulle vi kjøpt 30 hengende enheter? 

Har 30 som var tiltenkt rekrutt. 

Konkl: Legger 30 enheter inn i budsjettet for 2016.  Søker høsten 2016,  men kan kjøpe når 

som helst neste år etter 1. januar. 2016. 

 



Sak 33/2015 Rekrutteringsprisen 2015 

Søkte i fjor. Var i finalen. Freidig fikk det. 

Søker igjen i år. Lager en utfyllende søknad. Sender med bilder. Frist 15. oktober. 

 

Sak 34/2015 Pinseløpsårsmøtet 13.10.2015 

Løiten Skytterhus kl. 18.45 

Henvendelse fra Einar Lund om at årsmøtepapirene kommer noe senere enn 14 dager før 

møtet. OK for oss. Ingen grunn til å utsette møtet. 

Vi kan stille med 5 inkl. løpsleder (Kristian) 

Kristian, Tove Kristin, Bjørnar, Stine, og Steinar. 

(2017 – NM i sprint innlagt i pinseløpene) 

 

Sak 35/2015 Pinseløpene 2016 

Tre løp i Elverum. Terningmoen og Grundsetmarka. 

Hamar ansvar for løypelegging lang og mellom. Satt bort til Stein Nordvi. 

Vi legger løyper for sprinten. Terningmoen. 

 

Sak 36 Div info fra leder 

Vi har fått penger fra ski-o VM. Ca. 135.000 kr. til hver klubb. (540.000 i totalt overskudd) 

Løten Mølle høstløp lørdag 10.okt. Hølmyrkoia. 

Evalueringsmøte vedr. stand under pultost og akevittdagene. Inger Marie Bjørke 

representerte. Ikke mange som tok o-løypa. Har forhåpentligvis vekket interessen. Prøver 

med EKT neste år. 

VM 2019. Potensielle arrangører??  

 

 

 



Sak 36/2015 Evt. 

Råtassoppsummering: 

Vært mellom 25-30 på hver trening. Ca. 1/3 som er nye i år. Styret og rekruttkomiteen må 

være fornøyd med dette. 

 

Nytt møte: 

Tirsdag 17. november kl. 1800 hos Kristian. 


