
STYREMØTE LØTEN O-LAG 

MANDAG 13. OKTOBER 2014 KL. 18.00  

HOS SIGURD DÆHLI 

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

Brevig og Steinar Libak. Bjørnar Bjørke Olsen var fraværende. 

Under sak 34 og 35 deltok Ole Lien og Leif Martin Kjos 

 

Sak 34/2014 Godkjenning av referat fra styremøtet 18.08.14 

Referatet ble godkjent. 

 

Sak 35/2014 Tur-o og stolpejakt. Ole Lien og Leif Martin Kjos deltar 

Leif Martin hadde undersøkt litt rundt opplegget med «stolpejakt» som er et lavterskeltilbud 

for å få folk ut på tur. Opplegget er populært i Sverige, og Gjø-Vard har også lykkes med 

dette. Det er et alternativ til «Tur-O på nett», som kanskje ikke har slått an som ønsket. 

Leif Martin Kjos hadde undersøkt litt rundt opplegget. Han hadde snakket med Arnfinn 

Pedersen i Gjø-Vard som er veldig ivrig på opplegget. Pedersen har sendt opplegg på 

hvordan de gjør det i Gjø-Vard. Målet er å nå flest mulig. Det er forskjellige 

vanskelighetsgrader og det er sentrumsnært. Det er forskjellige måter å registrere på. Gjø-

Vard har søkt om tilskudd fra fylke, kommune og næringsliv. De har fine premier. (tv etc.)  

Det vil være en del jobb å starte opp. Bl.a. å sette ut stolper. Kart kan f.eks deles ut med 

Løten-avisa?? 

Arnfinn Pedersen skal ha møte med Vang og Hamar. Forslag at Løten blir med på dette. Jan 

Ola Pedersen fra Vang o-lag koordinerer dette. 

Største kostnad er kart. Det kan søkes om spillemidler. 

Det bør evt. være 4 stk. som jobber med dette. 

Tur-O på nett har ikke slått helt an. Koster 50,- for å laste ned. Kan være en årsak. 

Aktuelt å henge seg på Hamar/Vang og tilby stolpejakt? 

Leif Martin blir med på møtet med Vang/Hamar for å få litt info. 

Tur-o på nett. Må ut i løtenavisa. April/mai. 



Konkluderer med å bruke det vi har av kart og grønne turer. (Tur-o på nett) 

(Tur-o på nett har grønn, blå, rød og svart tur. Den grønne turen er den som er nærmest 

sammenlignbar med stolpejakten)) 

Leif Martin og Ole vil jobbe med å få inn premier til tur-o. 

 

 

Sak 36/2014 Status Ski-O VM 2015 

Sigurd setter opp oversikt over funksjoner som Løten skal bemanne. Vil sende en invitasjon 

rundt dette. Trenger folk både på ukedager og i helga. Denne oversikten utarbeides med det 

første. 

Ellers går planlegginga for fullt.  

Tove Kristin m.fl. har ordnet blomster etc.  

Får frukt for salg av BAMA, og i tillegg får vi også gratis grønnsaksuppe av BAMA for å 

servere etter langdistansen. 

 

Sak 37/2014 klubbdugnad 

Det er sendt ut anmodning til en del av klubbens medlemmer om å selge annonser for kr. 

2.000 pr. stk. i forbindelse med Ski-O VM 

Poenget er at alle prøver å få tak i en eller to sponsorer. Det var kommet inn forslag om at 

Tove Kristin administrerer hvem vi spør, men det ble bestemt å fortsette som planlagt – dvs. 

hver enkelt velger hvem de vil spørre. Tove Kristin sender en oppfølgingsmail som presiserer 

dette. 

Kan ikke spørre klubbens sponsorer.  

Sak 38/2014 O-sportens dag og Finn fram dagen. 

NOF ønsker at finn fram dagen skal være starten på tur-orientering. Derfor kan det være 

fornuftig å slå sammen Finn-Fram dagen og O-sportens dag. Det er da mest aktuelt at dette 

avholdes på våren.  Speiderne var imidlertid ikke interessert i å flytte til vår da de har fullt 

program på våren.  Det er o-laget som må koordinere. Enten blir speiderne med eller ikke. 

O-laget bør invitere speideren til et møte ganske snart. 

Vi holder på Kr.himmelfart.  14 mai. Finn fram dagen og o-sportens dag blir da. 



Ole Lien og Inger Marie Bjørke hjelper til med å arrangere dagen, men o-laget v/styret tar 

ansvaret. 

 

Sak 39/2014 Status Råtass 

Ved avslutning av Råtass ble det gitt «gamle» ubrukte o-klær til premier. 26 stk.  

Råtass opplegget kom på NOF-sida. Bra! 

Blir vintertrening. Blir evt. samme kveld som o-laget for øvrig har sin trening. 

Blir et møte mellom aktuelle trenere. (Emilie, Evine, Sofie, Nina..) 

 

Positive foreldre! 

 

Sak 40/2014 Rekrutteringsturneen 2014 

Turne fra 8.11 til 3.12. NOF.  

Moelv søndag 16 nov. fra 11-16. To praktiske temaer. 

Kristian prøver å stille der sammen med de andre i rekruttkomiteen, Tove-Kristin stiller også. 

Det ene temaet går på «møt en mester» og målgruppen er 12/13 – 20 år. Prøver å få med 

noen av de nye rekruttene. 

Emilie sender ut beskjed til 12—13 åringene. Melder seg på til Emilie. 

 

 

Sak 41/2014 Spillemidler til utstyr 2014 

Søknadsfrist 29.okt. 

Vi har ikke noe konkret å søke på.  

Trenger flere enheter etter hvert, men avventer ett år med å kjøpe nye og søke om midler til 

dette. Legges inn i budsjettet neste år. 

 

Sak 42/2014 Huldertrampen 2014 – hvordan ligger vi an? 



Kontroll på løyper. Sigurd henger ut poster. Innbydelse er ute på Eventor. 

Tove Kristin tar kiosken. 

Hører med Stine om hun kan følge de minste rundt. 

Sport 8 kommer både under selve arrangementet, og også på sesongavslutningen på 

kvelden. 

Det vil være en matstasjon. Alle tre løyper skal innom denne. 

Bør være et par stykker på matstasjon. Spør Rønnaug. Hun kan få med seg noen. Til info så 

stiller Rønnaug og Knut. 

Deltagelse antas å være ca. 100. 

 

Sak 43/2014 Sesongavslutning 2014 – innbydelse m.m. 

I rute. Det bestilles gryte fra Bakken Øvre. Ola ordner dette.  Følgende baker : 

Emilie, Ola, Tove Kristin, Mona. Må kanskje bake to hver.  

Ikke aktuelt med ungdomspokal i år. Ingen som har gjort det så bra, men håper at den 

dukker opp igjen neste år. 

 

Sak 44/2014 Dekningsregler Løten o-lag – spørsmål fra leder gjengitt i referat 18.08.14. En 

oppklarende gjennomgang. 

Samling i Norge – dekker 50%  samt reisekostnad. 

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

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

til år? Ja, fordi en måtte se an hvor mange det gjaldt. 

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. Klubben dekker avgiften for å være med på 
landslagsgrupper 
 
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? Klubbsamlinger, satsingssamlinger. Var definert før 
sesongen. Sesongen ble mer planlagt før.  
 



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. 
 

Sak 45/2014 Klubbtur 2015 

Felles klubbtur til sørlandsgaloppen, Rauland eller lignende.  

God ide. Vi tenker gjennom hver for oss til neste styremøte. 

Sak 46/2014 Årets ildsjel 

Info fra Hedmark Idrettskrets. Vi kan nominere. 

Diskuterte litt. 

Vi har vel evt. bare en.  

 

Sak 47/2014 KM-samarbeid 

Tove Kristin refererte mail fra Sissel Ravnsborg vedr. KM 

Status med KM er litt borte. 

Tove Kristin svarer Sissel. 

 

Sak 48/2014 Bestemme dato for årsmøtet 2014 

Mandag 2.mars 2015 

 

Sak 49/2014 Evt. 

Div info fra Tove Kristin. 

Mail fra Sissel Ravnsborg hvor hun følger opp våre målsettinger som antall oppslag i media, 

mm.  



Befaring vedr. NM sprint Hamar 2017 med NOF. Tove Kristin refererte mail fra Bjørnar. 

Pinseløpsårsmøte onsdag 5.11 2014 jfr. mail fra Einar Lund. Følgende deltar fra Løten O-lag: 

Kristian, Lars og Tove Kristin. Evt. Bjørnar.  Ove eller Sofie. 

Vi må stille med PR. Evt. Nina. 

Positivt å spørre noen nye. 

Steinar og Tove Kristin drar på styrearbeid i praksis tirs. 14.10 

Seminar for viderekomne bruk av Klubbadmin. Tors. 30.10.14 Steinar og Tove Kristin deltar. 

Invitasjon til å delta i konkurransen årets norske o-kart. Vi har ikke noe å sende i år. 

 

Steinar: 

Forsikring: 

IF har klubbforsikring. En pakke som gir forsikring for styre, arrangement, underslag samt 

død og invaliditet. 

Må evt. forsikre pc, enhet etc. i tillegg. 

Vi går for forsikringen i IF. 

 

Emilie får stipend på kr. 10.000 jfr. tidligere styrevedtak. Det vil bli skatt på beløpet. Vi øker 

stipendet slik at nto. etter skatt blir 10.000. 

 

Neste styremøte: 

24.11.14. hos Kristian. 

 

 

13.10.14 

Ola Brevig 

 

 



 

 


