
STYREMØTE 1-2020 LØTEN O-LAG 
torsdag 2.april kl. 18.00 

 på Skype 
 

Til stede: Bjørnar Bjørke Olsen, Marius Øie, Tove-Kristin Westli, Bente Elin 
Lilleøkseth, Steinar Libak, Emilie Westli Andersen og Lars Skramstad (referent) 

Sak 1/2020 Orientering om pilotprosjekt + status tur-o ved Leif Martin  

En kombinasjon mellom stolpejakt og turorientering på digitalt kart. Det lages opplegg med 

betaling og uten betaling.  I pilot perioden vil det være ett kart. Stolper settes ut på samme 

måte som tidligere. Det blir også stolper i Brynsåsen som blir betalbart. Det blir 60 stolper 

som tidligere + 15 i tillegg for dette prosjektet.  Emilie lager info til Løtenposten.  Tur O blir 

med bokstavkode framfor tenger i år. Tur-O konvoluttene selges på nett, Leif Martin sender 

epost info til tidligere deltagere. De som ønsker å delta betaler og får da tilsendt Tur O 

konvolutt. Målsetting om oppstart etter påske.  

Sak 2/2020 Sportslig opplegg i disse koronatider. Hva gjør vi -plan framover. 

To treninger lagt ut, de øvrige aktiviteter er på vent. Opplegg lages fortløpende og det 

vurderes å styrke teamet for å sette ut poster.  Det er laget en app (UsynligO) med mulighet 

for kart og tidtaking.  Forsetter å lage opplegg som nå i tillegg lage et opplegg på UsynligO og 

mulig samarbeid med Vang OL.  

Sak 3/2020 Ny hjemmeside til o-laget. 

Hjemmesida avvikles 1. juli på nåværende plattform.  Ved å benytte eksisterende leverandør 

kan det meste på nåværende hjemmeside konverteres.  Investeringen vil beløp seg til kr ca 

45.000. Styret beslutter å framskynde utviklingen av hjemmeside til i år. Emile leder 

prosjektet framover.  

Sak 4/2020 Innkjøp av utstyr -hva trenger vi? Herunder også OCAD-lisenser. 

Vi trenger ca 4 lisenser (OCAD) og 1 fullversjon, Marius bestiller det vi trenger.  

Sak 5/2020 O-sportens dag/Finn Fram dagen 

Vi satser på at det er mulig å gjennomføre O-sportens dag 13 juni.  Dersom det blir Finn Fram 

dagen i mai er det relativt enkelt å gjennomføre.  

Sak 6/2020 Idrettsskolen våren 2020 

Foreløpig er denne på vent, om det blir gjennomført er det mulig på kort varsel å lage et 

Råtass opplegg.  

Sak 7/2020 Oppdatering World Cup 2023 

Det er laget en oversikt som viser en grov plan over tidsramme.  Det avventes respons fra 

Hamar OK som medarrangør.  Sigurd er villig til lede WC-delen av arrangementet. Erik 

Haugen, Ringsaker OK, har sagt seg villig til å være pressekontakt. Utfordring å finne en som 

kan være sponsoransvarlig. Tove-Kristin forespørrer Ola om han har forsøkt Ivar Stuan, 

andre alternativ er personer i Hamarregionen Utvikling.  Det jobbes med å stable et budsjett 

på beina for å se om vi kan ta arrangementet. Torstein i pinseløpskomiteen har kontakt med 

NOF. 

Sak 8/2020 Evt. 



Vi sender ut medlemskontingent som vanlig, om noen betaler mindre som følge av Korona 

situasjonen er det ok.  Aktuelt å benytte denne saken i PR sammenheng.  


