
STYREMØTE 8-2020 LØTEN O-LAG 

tirsdag 23. mars kl. 19.00 

 på Messenger. 

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

 

Sak 502020 Godkjenning av referat fra styremøtet 8.februar 2021. 

Ang pinseløp: Einar Lien er løpsleder, men vi mangler en assistent. Svein Godager er 

løypelegger for begge løp og Marius Øie er kontrollør. Jan Olav Tuterud er løpsleder fra 

Hamar. Det blir kun to løp, sannsynligvis lørdag og søndag.  

Kurs i Klubbadmin rett etter påske.  

Tove-Kristin har søkt på spillemidler til utstyr for Løten og Erik Grøndalen har søkt for 

pinseløpskomiteen.  

Sak 51/2020 Stolpejakt vinter. 

Nå er det klart – 40 stolper ute i fjellet.  

Sak 53/2020 World Cup 2023 

Marius deltok i møte med NOF. Einar Lund og Sigurd Dæhli er positivt innstilt, men 

problemet er å få tak i nøkkelmannskap. Ingen av naboklubbene hadde noe nøkkelmannskap 

å stille med. Øivind Frøisland fra Vang OL mener at pinseløpskomiteen må sette en gruppe 

for pinseløpene 2023 og så gå på enkeltpersoner og spørre direkte. NOF har styrevedtak på å 

ta utgiften med TV-dekning. WC er et nullprosjekt, så det er evt. sideløp som gir økonomisk 

gevinst. Ingen bankett. Jan Arild stilte seg positiv til å ta en utvidet rolle, ala det han hadde 

på ski-o-VM. Ivar Haugen kunne også stilles til disposisjon. Bjørnar tok opp at vi drar på oss 

en stor kostnad når det gjelder kart. Vi er lovet norgescup for junior ved et arrangement.  

Vi konkluderer med at vi ikke er i stand til å ta på oss dette arrangementet. Dette på grunn 

av store kartkostnader, lite mulighet for gjenbruk av kart, usikkerhet rundt 

koronasituasjonen, tidsaspektet og vanskelighet med å få folk til å stille i nøkkelroller.  

Sak 54/2020 Budsjett 2021 

250 000 i kartkostnader  

10 000 til OCAD 

 

Sak 55/2020 Innkjøp av mer klubbtøy? 

Steinar setter opp 25 000 i budsjettet. 



Vi kjøper inn størrelser som er populære. 

Husk å fjerne sponsorer som ikke er gyldige lengre (sport8 og BAS) 

 

Sak 56/2020Sponsoravtale med leverandør av klær/utstyr. 

Avtale med 4Allsport og Frank Tore Berntsen.  

Steinar fremhandler en avtale med Berntsen. 

 

Sak 57/2020 Oppstart av planprosess når det gjelder rekrutter og ungdommer. 

Plukke ut to-tre stykker som jobber med en ordentlig plan og målsetting om hvordan vi kan 

gjennomføre dette.  

Bente Elin er gjerne med for å gjøre en planjobb og mener også at skolegårdskartene er 

viktige for å unger med på Råtass.  

- Skolegårdskart 

- Få ungene med på Råtass 

- Få de videre over i «det vanlige miljøet» med konkurranser  

- Fokus på miljø for foreldre 

- Kart og kompass-opplæring for voksne   

Bente Elin tar ansvaret og stabler ei gruppe på beina. Marius og Steinar blir med. Forespør 

folk som kan bidra, f.eks. Marianne. Tove-Kristin spør Marianne  

Bjørnar og Marius lager ferdig skolegårdskart. Bjørnar lager Østvang og Marius lager Lund 

relativt kjapt.  

Høre med Strandbygda IL og Elverum OK hva de har gjort.  

Utvalget lanserer opplegg i august med å tilby skolegårdskart og opplæring på dette.  

 

Sak 58/2020 O-sportens dag 2021 

13.mai 2021 er planen. Det blir klubbkøpp på Sagen. Hvis det åpnes for sosiale ting så kan vi 

finne på noe når det nærmer seg.  

Sak 59/2020 Evt. 

26.april er det årsmøte i Løten idrettsråd. Sidsel trekker seg som leder og vi må melde inn en 

kandidat.  

Søke gymsalleie innen 1.mai  

 

 

Neste møte mandag 19.04. kl. 19.00  


