
STYREMØTE 5-2016 LØTEN O-LAG 

ONSDAG 31. AUGUST 2016 KL. 18.00 – 20.30 

HOS TOVE-KRISTIN WESTLI 

Til stede: Emilie Westli Andersen, Tove-Kristin Westli, Steinar Libak, Bjørnar Bjørke Olsen, 

Stine Sønsterud Berg, Torgeir Volden (for Kristian Storsveen) og Lars Skramstad 

 

Sak 27/2016 Godkjenning av referatet fra styremøtet 08.06.16 

Referatet ble godkjent. Kommentarer:  

Vi har fått tilbakemelding fra Sullandfondet om at vi ikke vil motta støtte i år.  

 

Sak 28/2016 Status Råtass – og hva med ungdomsgruppa – gjennomgang fra Stine. 

Færre som har mulighet til å delta på organisering av Råtass, blir viktig å få flere til 

organisering av Råtass til neste år. For Råtass resten av året lager Stine mannskapsliste. 

Aktuelt neste år å lage ungdomsgruppe på torsdags trening med et fast opplegg med faste 

ungdomsledere, saken drøftes utover vinteren, sportsutvalget følger opp. Søker å få til 

råtassnattopplegg i år også, Emilie følger opp..  

 

Sak 29/2016 NM sprint 2017 – stafettlag, hva får vi til der? 

Noe krevende å få til da, deler av Hamar er sperret fram til løpet, Evine og Emilie kan delta i 

tillegg trengs det 2 til, Emilie følger opp. 

  

Sak 30/2016 Trener 1-kurs – hvor stor egenandel for de som skal delta fra Løten o-lag? 

Trener 1-kurs 5/6 november 2016 og 4/5 februar 2017. Løten O-lag dekker kursavgift for 

kursdeltagerne. 

 

Sak 31/2016 40-års jubileum 2017 – hvordan feirer vi det? Markere o-idretten 70 år i Løten? 

Steinar henvender seg til gullrekka for å skrive noe historie om O-laget til Huldertrampen. 

Aktuelt med gratis bløtkake til alle på Huldertrampen. Emilie kontakter Løtenavisa får å søke å få 

reportasje fra Huldertrampen. Dette gjelder markering av o-idretten 70 år i Løten. Kommer tilbake til 

40-års jubileet for Løten o-lag. 



Sak 32/2016 Henvendelse fra Terje Nyland, Jønsrud skole ang kart og løyper til bruk 

gjennom skoleåret. 

Fått henvendelse ang hjelp til å bidra med løyper og poster slik at elevene kan lære orientering. Tur-o-

poster på nett er ute til 30.september, i tillegg aktuelt med Mosjømarka. 

 

Sak 33 Evt 

100 pannebånd har ankommet, pris kr 150,-.   

Hyggekveld på skytterhuset for alle med premieutdeling onsdag 2. november.kl 18.00, ca 30 

stk, Lars ansvarlig. 

Emilie forespørrer Nina som ansvarlig for bankett etter Huldertrampen. 

Tilbud angående vintertrening for aktive unge fra Family SportsClub mottatt, det gjøres en 

henvendelse til de som er aktuelle, Emilie følger opp. 

Idrettskolen 2016/2017, Løten O-lag lager orientering 10 mai og 24 mai kl 18.00 – 19.30, ansvarlig 

sportsutvalget v/Kristian. 

Løten O-lag mottatt kr 14.000 fra Løten kommune – kulturmidler idrett 

Kompetansehelg 19 og 20 november på Gardermoen i regi av Norsk Orientering, tema forenkling og 

synliggjøring. Løten O-lag dekker kursavgift. Tove-Kristin og Kristian beslutter hvem som deltar fra O-

lag. 

29.september planlegges det en basistrening i regi av Løten idrettsråd med målgruppe 13-16 åringer 

og trenere i lagene.  Invitasjon kommer, aktuelt med deltagelse fra O-laget.  

Det kan søkes om midler fra Gjensidigestiftelsen, Tove-Kristin søker om midler.  

Spillemiddelsøknad sendes av Bjørnar.  

Mulighet til å melde interesse for større O-løp til Norsk Orientering.  

Mjøs O har en aktivitetskoordinator som har løpt friidrett, Marthe Katrine Myhre som er aktuell for 

løpsteknikktrening.  

 

 

Nytt møte: 

onsdag 19.oktober kl.18.00 hos Marius/Emilie i Sandbekken  


