
REFERAT FRA STYREMØTE 6-2016 LØTEN O-LAG 

ONSDAG 19. OKTOBER 2016 KL. 18.00 

HOS EMILIE WESTLI ANDERSEN 

Til stede: Emilie Westli Andersen, Tove-Kristin Westli, Lars Skramstad, Kristian Storsveen, 

Bjørnar Bjørke Olsen, Stine Berg og Steinar Libak 

 

Sak 34/2016 Godkjenning av referatet fra styremøtet 31.08.16 

Referatet ble godkjent. Kommentarer: Vi søkte ikke Gjensidigestiftelsen.  

 

Sak 35/2016 Ungdomsgruppe i Løten o-lag 

Oppstartskveld/dag i haust og en vårsamling til våren. Viktig å få denne gruppa opp og stå. 

Tilrettelegge vintertreninger slik at de kan være med. Viktig å få de integrert i 

torsdagstreningene våre til våren. Spørre om Nina, Marius og Yngve vil ha ansvaret for 

gruppa (de får da påkrevd praksis ifbm. Trener-1-kurset).  

Sak 36/2016 NM sprint 2017 – stafettlag, hva får vi til der? 

Tove-Kristin må sende inn liste til arrangørene med aktuelle løpere: Yngve, Bjørnar, Øystein, 

Emilie, Evine, Marte Skårholen?  

 

Sak 37/2016 Evaluering av Råtass 2016 

37 stk. før sommeren, 26 stk. på høsten. 23 stk. på avslutning, hvorav 21 fikk premie. Vi må 

ha 4 arrangører hver gang! Det var veldig gøy å være på Ådalsbruk. Det har vært vellykka. I 

snitt har det vært 20 stk. på hver trening. Vi er fornøyde med årets sesong. Må fortsette like 

bra neste år!  

Sak 38/2016 Evaluering av de sportslige målene 2016 

På de to første målene var vi 5 personer under oppsatt mål. De to neste målene nådde vi. På 

stafettene Night Hawk og 10mila hadde vi dame- og herreløpere, men ikke ungdomsløpere. 

På NM-stafett hadde vi dame- og herrelag og vi hadde tre lag på Ringreven.  

Vi må ha gode mål også neste år. Viktig!  

Sak 39/2016 Huldertrampen 2016 

Markering av o-idretten 70 år i Løten:  



- Kake til alle deltakere 

- Invitere Marie Weideborg Larsen og Henrik Skjærstad som 

hedersgjester/startmannskap. 

Tove-Kristin har ansvar for salg, Herman for løyper og matstasjoner, Kristian for det tekniske. 

Vi har lånt hallen på Rokosjøsaga.  

På kvelden blir det bankett med underholdning av gullrekka. Kristian bestiller mat. Emilie 

reklamerer på nettet og skriver at man kan melde seg på via mail. Må være over 30 om vi 

skal arrangere. 

Sport 8 vil ha salg på løpet.  

 

Sak 40/2016 Sesongavslutning 2016 

Onsdag 2.november på Skytterhuset. Lars og Mona arrangerer. Quiz, premieutdeling og 

kaker og kaffe. Emilie ansvar for bilder. 

 

Sak 41/2016 Pinseløpsårsmøtet 2016 – hvem deltar fra Løten o-lag? 

3.november 2016. Disse deltar: Odd Arne, Lars, Kristian, Tove-Kristin og Oddveig Anne 

 

Sak 42/2016 Løpssøknader 2017, info fra Hedmark o-krets 

Vi kan evt. ta KM natt ifbm. nattkøppen vår. Kristian snakker med Herman. 

Kristian legger evt. løpet inn i eventor og legger også inn Huldertrampen 2017.  

 

Sak 43/2016 Evt. 

- Vi må jobbe for å få løpsleder og løypeleggere til pinseløpa i 2018 og 2019. Disse skal 

velges på årsmøtet vårt i februar. 

- Det er idrettskonferanse i Hedmark den 12.11.16 

- Vi arrangerer et Nammo-cup-løp neste sesong. Vi ønsker fjelletappe på Budor etter 

pinsen 

- Bedriftsløp neste år: Steinar avtaler med Karl Petter og Trond. Vi skal ikke ha 

parstafett! 

- Night Hawk: Vi melder interesse til Anders Tiltnes. Emilie tar ansvar 

- Vi skal få utbetalt overskudd fra Pinseløpene om pinseløpskomiteen ikke bestemmer 

seg for å holde dem igjen 



- Arvid fakturerer sponsorer nå. Vi ligger an til å holde budsjettet dette året 

- Basistrening i Løtenhallen er en nyhet i Løten. Første økt i oktober/november 

arrangeres av Løten turn. 

- Vintertreninger begynner onsdag 09.11.16 på Østvang fra 18-20.30 

Neste møte: Julebordmøte med full servering 29.11.16 kl.18.00 hos Lars på Skramstad 

 


