
STYREMØTE 5-2018 LØTEN O-LAG 

mandag 22.oktober kl. 18.00 

 hos Kristian Storsveen 

Tilstede: Sigurd Dæhli (gjest), Steinar Libak, Bjørnar Bjørke Olsen, Kristian 
Storsveen, Stine Sønsterud Berg, Marianne Rud Skjærstad, Emilie Westli 

Andersen og Tove-Kristin Westli 

Meldt forfall: Lars Skramstad 

 

Sak 32/2018 Godkjenning av referat fra styremøtet 5.september 2018 

Hettegenser ligger på 300 kroner. Forslag på at June og Henriette lager forslag på design, 

som de andre ungdommene kan se på.  

Sport8 hadde dobbeltbooket og kan ikke komme på Huldertrampen.  

Sak 33/2018 Forespørsel om å arrangere Nordisk mesterskap i Pre-o i 2020 v/Sigurd 

18. og 19.mai 2019 arrangerer Sigurd og Geir Myhr Øien «Pre-O helg i Hedmark». 18.mai på 

Klevfos. Sigurd har leid Klevfos (strøm, toaletter og kiosk). Lis og Marianne i 

arrangementskomiteen, Bjørnar på kart og pc. Trenger ca. 3 personer som kan være med å 

arrangere. Sigurd kontakter disse. 

På disse løpa kan alle være med, Sigurd håper alle i Løten vil være med for å skjerpe 

kartlesinga si.  

2020: De fire nordiske landa arrangerer Nordisk mesterskap på omgang. Dette har vært 

arrangert de siste 20-25 åra. Sigurd sitter som leder i pre-o-utvalget i NOF og er ansvarlig for 

å finne arrangør. Forslag på område er rundt Skytterhuset i Løten. Dette kan brukes som 

arena alle dager og her kan det tilbys et varmt måltid lørdag kveld. Reglementet sier at vi må 

arrangere 1 pre-o lørdag, middag lørdag og 1 pre-o søndag. Det har blitt vanlig å arrangere 

temp-o og kanskje ei åpen trening i tillegg. Det handler om ei helg. Anslagsvis trengs det 15 

personer for å arrangere vanlig pre-o. Blir det temp-o i tillegg lørdag trengs det dobbelt så 

mange, som evt. Ringsaker stiller med. Forarbeidet blir mest på Sigurd og Geir.  

Økonomisk: ha mål om å gå i null. Det handler mer om å gjøre en dugnadsinnsats for pre-o-

sporten den helga.  

Forespørselen er om Løten o-lag vil være hovedarrangør med Ringsaker som medarrangør. 

Det er vanlig at nordisk går i månedsskiftet september/oktober. Søker evt. også om 

europacupstatus og World Ranking.  

Vi konkluderer med at vi tar på oss denne oppgaven. Sigurd jobber videre med saken.  

Sak 34/2018 Ski-O 19.-20.01.19 – hvor langt har planleggingen kommet? v/Sigurd 



Fra NOF har vi fått beskjed om å arrangere NM mellom, HL og norgescup. Vi mener at vi bør 

ha klasser for alle for å trekke mange folk.  

Jan Ola Pedersen, Øivind Frøisland (begge Vang OL) og Sigurd skal ha et møte lørdag 

førstkommende.  Jan Ola har klarlagt at stadion er ledig, men er tilbudt den til en høy pris. 

Han skal forhandle på prisen.   

Sak 35/2018 Kartprosjekt Mosjømarka/Veensætermarka v/Bjørnar 

Bjørnar har hentet inn tilbud på synfaring av o-kart i Mosjømarka hos Rambøll. Pris på 18 

km2 med alt inkludert (synfaring og rentegning) er 396 000 kr ekskl. mva. Vi kan søke 

tippemidler og får antakelig det innen fem år. Tippemidlene dekker ca. 1/3. Vi trenger kart 

for å drive aktivitet i klubben og det er nærliggende å utvide Mosjømarka da dette er 

kjerneområdet vårt. Men vi pleier å lage kart til norgescup eller Pinseløpa, da vet vi at vi får 

dekka inn utgifter med å lage nye kart. 

4.,5. og 6.juni er pinsen i 2022. NOF trenger arrangører av O-festivalen i juni. Vi kan evt., 

sammen med Hamar, søke om å få O-festivalen i pinsen og dermed ha en grunn til å utvide 

Mosjømarkakartet. Dette kan tas opp på årsmøtet i Pinseløpskomiteen, da det er usikkert 

om vi kommer til å få norgescup i det hele tatt i pinsen i årene framover. Tove-Kristin 

forfatter en sak til pinseløpsårsmøtet. Tovinklet sak: det ser ut til å bli flere år med små 

arrangementer. Skal vi da ta på oss et stort arrangement? Det blir da i så fall fem år siden 

sist.  

Vi kan bruke likviditeten vår til å forskuttere kartet, men vi skulle gjerne hatt et arrangement 

for å dekke inn igjen utgiftene.  

Bjørnar gir tilbakemelding til Rambøll at vi ser på muligheten til å ha større arrangementer 

framover i tid og at vi da må forskyve prosjektet noe. Bjørnar kan ikke love dem at det blir et 

prosjekt. Styret ser på tilbudet med interessante øyne og vil gjerne ta det opp igjen senere.  

Bjørnar lager et budsjett på noen mindre kartprosjekter til Steinar.  

Sak 36/2018 Gjennomgang av referatet fra lagledermøtet 29.09.18  

Arbeidsgruppe satt ned for å jobbe med sammenslåing av o-kretsene Hedmark og Oppland. 

Blir evt. 01.01.2020, for da blir det også Innlandet Idrettskrets.  

Klubba i Nord-Østerdalen har bestemt seg for å søke tilhørighet til Trøndelag o-krets, som 

blir en o-krets 01.07.19.  

Sak 37/2018 Gjennomgang av målene for 2018 – måloppnåelse? 

Mål 1 har vi ikke lykkes med. Det har vært nedgang i år på klubbkøppdeltakelse. Vi har vel 

hatt rundt 20 stk. i snitt.  Vi må vurdere hva vi skal gjøre for å fenge slik at folk har lyst til å 

komme og trene en gang i uka.  

Mål 2 har vi delvis nådd. Vi har hatt over 15 stk. i gjennomsnitt på Råtass. Vi har hatt med ca. 

8 forskjellige Råtasser på klubbkøpp. Vi har hatt foreldreopplæring og vi fikk gode 



tilbakemelding på dette. Neste år bør vi ha dette på våren også, slik at vi kanskje får dratt 

med folk på mer aktivitet.  

Mål 3 har vi ikke nådd. Vi hadde sju løpere, med mål om åtte stk. Av de aktive har 100 % 

stilte opp.  

Mål 4 var delvis nådd. Ett jentelag, ett dame senior og ett herre seniorlag. Vi hadde også tre 

gubbelag.  

Mål 5 ble ikke nådd.  

Mål 6 ble delvis nådd. Vi hadde med to herreløpere. 

Mål 7 ble ikke nådd.  

Mål 8 ble nådd over all forventning. Vi hadde fire lag og førstelaget vant.  

Mål 9 ble delvis nådd. Deltakere på mønstringsløp hadde vi. 

Mål 10 har vi ikke telt opp, men vi tror vi har færre løpere enn i fjor. 

Mål 11 ble ikke nådd.  

Sak 38/2018 Store utgifter i 2019? v/Steinar 

Vi satte inn 300 000 kr på indfas-konto i fjor med 1,7 % rente. På sparekontoen har vi 0,55 % 

rente. Rentene vil antakelig gå litt opp. Vi har ca. 860 000 kr totalt. Det er et års binding på 

indfas-kontoen. Kan vi sette mer penger hit? Vi har ingen store utgifter, så vi kan flytte over 

300 000 kroner til. Da har vi driftskapital på ca. 250 000 kr.  

Vi har fått inn penger fra alle sponsorene våre.  

Vi har fått 13 000 kroner fra Stolpejakten på kulturminneposter.  

Sak 39/2018 Idrettens dag i Løten 

Løten idrettsråd har foreslått å ha en Idrettens dag i Løten. Hva vil vi bidra med? EKT-runde. 

VM-labyrinten.  

29.november er det nytt møte i Idrettsrådet. Da bør det spikres en dato slik at vi evt. kan 

søke på VM-labyrinten. 

Sak 40/2018 Huldertrampen 

Løyper er på stell. Tove-Kristin tar kiosken. Kristian forespør folk ang. matstasjonen.  

Tove-Kristin tar med klær for salg. Kristian ordner premier.  

Sak 41/2018 Evt. 

- Frist for rapportering på tilskuddsmidler er 01.11.18. Tove-Kristin rapporterer.  

- Løten Mølle sponset annonse i HA for Mølleløpet og Huldertrampen. Dette satte vi 

pris på.  



- Emilie og Tove-Kristin har meldt seg på Kompetansehelg på Gardermoen 17. og 

18.november.  

- Kristian ønsker å kjøpe et par nye 0-enheter.  

- Stolpejakt mer i skog: kan man slå sammen tur-o og stolpejakt? Vil det gi mer 

rekruttering? Vil det gi mindre jobb for oss? Marianne tipsa om den fine brosjyren i 

Glåmdalen.  

- Avtalen med Sport8: vi har ikke tatt ut de seks par skoa vi kan få ennå. Det må vi 

gjøre.  

- Familiedagen i Koiedalen deltok vi også på. Her hadde vi EKT-løype og dette var 

populært.  

- Emilie og Evine har stilt opp med Råtassopplegg for speidergruppa i Løten to kvelder i 

høst. De var fornøyd.  

- Vi fikk besøk av Magne Dæhli som arrangerte trening for ungdommene våre. De var 

skikkelig fornøyde og Magne tilbudte seg å komme tilbake ved en senere anledning.  

- Tore lurte på om styret ville bidrar med to gavekort som premier i Stolpejakten. Vi 

har allerede veldig store utgifter. Steinar sjekker ut hva vi har fått i bidrag ifbm. 

Stolpejakten før vi svarer på om vi kan bidra med premier.  

- Vintertreningene starter 14.11.18 kl.18.00-20.00.  

 

Neste møte blir hos Lars torsdag 29.11.18 kl.18.00.  

 

Referent Emilie Westli Andersen 


