
STYREMØTE 5-2020 LØTEN O-LAG 

onsdag 30. september kl. 18.00 

 på hytta hos Tove-Kristin i Røya 2, Svaenlia. 

Til stede: Knut Johan Schjerve, Marius Øie, Tove-Kristin Westli, Bente Elin 
Lilleøkseth, Steinar Libak, Emilie Westli Andersen og Lars Skramstad (referent) 

Forfall: Bjørnar Bjørke Olsen 

 

Sak 26/2020 Godkjenning av referat fra styremøtet 19.august ute hos Tove-Kristin i Røya. 

Bente Elin på temakveld 13. oktober. Monsterjakten positiv tilbakemelding fra familie som 

har forsøkt.  

Sak 27/2020 Sesongavslutning 2020, hva gjør vi? 

Årets sesongavslutning utsettes til neste år. Vi satser på utdeling av premie til årets 

jenteløper på Huldertrampen eller Mølleløpet.  

Sak 28/2020 Oppsummering Råtass 2020 

Har blitt gjennomført 6 av 7 Råtasskvelder i år etter skolestart i august. Den ene kvelden ble 

avlyst pga nedstengning av skoler og avlysning av fritidsaktiviteter i 1 uke i Hamarområdet 

pga koronautbrudd på ei barneskole i Hamar. 12 barn har vært med på opplegget.  

Opplegget har fungert svært bra og ikke minst sosialt. 

Sak 29/2020 Status Stolpejakt vinter - planlegging 

Styremøte i stolpejakten mandag 5. oktober der dette er sak.  

Sak 30/2020 Huldertrampen 2020- 50 års jubileum 

18 påmeldte i dag, krever noe planlegging i forhold til start opplegg.  Bente Elin og Tove-

Kristin kan bistå med for eksempel spriting etc.  Blir utendørs i år. 

Sak 31/2020 Forslag på kandidater til Ildsjelprisen? 

Ingen forslag på kandidat. 

Sak 32/2020 Jubileumsmarkering NOF 75 år. 

Tove-Kristin forespørrer NOF ang rapporteringsfristen på lokalt jubileumsarrangement i 

forbindelse med NOF 75 år. Fristen er 25.oktober. NOF går ut med at arrangementet bør 

avholdes i oktober 2020. Vi tenker å ha arrangementet på Huldertrampen 31.okotober som i 

år er 50 år. Trenger derfor tilbakemeldingsfrist etter den dato. 

Emilie bestiller cup cakes hos Bakeriet i Bringebærhagen      .  Oppfordrer til å benytte gamle 

o- klær på løpet.  Emilie lager invitasjon. 

 



Sak 33/2020 Evt. 

Fått henvendelse fra rektor Anne Berit Nomerstad, Ådalsbruk skole ang at o-laget bruker Fløta og om 

vi kan være med å holde orden der. Det er noe som heter Fløtas venner, og det er Klevbakken og 

omegn vel. Emilie finner også et dokument som heter Forvaltningsplan for Ådalen/Fløta.  Tove-Kristin 

ser på den planen og svarer på henvendelsen fra rektor.. 

Tove- Kristin har deltatt på møte med Løten Friidrett og Nordbygda/Løten ski der det ble drøftet 

mulighet for felles trening. Felles lørdagstrening med idrettskjendis er aktuelt. Marius og Nina drøfter 

om det er aktuelt, kan også være aktuelt å drøfte med Vang OL.  

Tove-Kristin melder tilbake til Marit Trætteberg, Løten Friidrett om hun kan invitere trenere fra 

lagene til et felles møte for å lodde stemningen rundt et slik samarbeid.  

Årsmøte i Løten Idrettsråd gjennomført. Tove-Kristin er nestleder i styret.  I forhold til å benytte hall 

er det noe begrensninger nå, og ekstra arbeid for renholdere.  

100.000 mer på konto nå enn ved utgangen av desember 2019. 

Marius har søkt Sparebankstiftelsen om kr 20.000 i tilskudd til 27 nye touchfree postenheter, 

avlesere og brikker, koster totalt kr 50.000. 

Ha NM sprint- fokus i vinter med tanke på sprint individuelt og sprintstafett som arrangeres i 2021 i 

Oslo. Aktuelt å invitere Vang OL også. Emilie lager budsjett, og det er svært aktuelt å delfinansiere fra 

klubben.  

Det arrangeres Norges cup Pre O på Klevfoss 10 oktober 2020. 


