
STYREMØTE 9-2020 LØTEN O-LAG 

tirsdag 19. april kl. 19.00 

 på Messenger. 

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

Forfall: Bente Elin Lilleøkseth 

 

Sak 59/2020 Godkjenning av referat fra styremøtet 23.mars 2021. 

O – sportens dag 13. mai på Sagen kan gå som normalt da løpere fra Løten.  

787 deltagere på vinterstolpejakt, dvs nærmere 1000 deltagere 

 

Sak 60/2020 Drøfting av styrket juniorsatsing – se E-poster 

Det å få til et ukentlig treningsopplegg spisset mot aldersgruppen 13-20 år i Hamar OK, Vang 

o-lag, OL Vallset/Stange, Elverum OK, Løten o-lag ser vi på som et bra tiltak. Viktig at disse 

treningene også er tilrettelagt slik at løpere som ikke føler seg helt trygge i A-løyper også kan 

ha muligheten til å delta. Antallet løpere i den nevnte aldersgruppen på Hedmarken er ikke 

større enn at man må prøve å lage et tilrettelagt opplegg for flest mulig. Forslag er å 

gjennomføre de foreslåtte ukentlige treningene gjennom vår og høst sesongen 2021 for til 

høsten å ta en vurdering av opplegget som har blitt tilbudt, hvor mange som har deltatt, 

tilbakemeldinger fra ungdommer og foresatte osv. Deretter bør vi ta en felles drøfting av 

evt. videreføring/utvidelse f.o.m. 2022.  

 

Sak 61/2020 Gjennomgang av forslag om avtale med 4allsport. 

Avtalen har som siktemål på best mulig måte å fremme Løten O-lag og 4Allsport sine 

interesser i forhold til det som omfattes av avtalen. 

Av Løtens O-lag tildeles 4AllSport følgende rettigheter: 

• Mulighet for å selge sportsutstyr og klær på Løtens O-lag arrangement 

• Reklameplass ved Løtens O-lag sine egne arrangementer 

- Banner ved utslagsområde på arrangement 

- Informasjon om utsalg fra 4AllSport i innbydelse til Løtens O-lag 

• Mulighet til å arrangere handlekveld for Løtens O-lag. 

• Løtens O-lag profilerer og informerer om avtale med 4Allsport  på Løtens O-lag 

hjemmeside. 



• Løtens O-lag skal forespørre 4Allsport når produkter i kategorien premier eller 

sportsutstyr skal kjøpes inn , arenaprodukter, emit tag, beachflagg. 

• 4All Sport skal være Løtens O-lag sin leverandør av Noname klubbtøy 

 

For rettighetene tildelt 4AllSport nevnt i punkt 3 skal 4AllSport betale gjennom en kickback 

for salg relatert til Løtens O-lag, samt rabatt på alle kjøp: 

1) Omsetning på Løtens O-lag - arrangement:  Kickback 4% av omsetning 

2) Omsetning i butikk/nettbutikk der Løtens O-lag blir referert: Kickback 4% av 

omsetning 

3) Løtens O-lag kan disponere  7 par O-sko som gis 50% rabatt på fra veil pris. 

4) 20 % rabatt på klubbklær fra Noname 

5) 4 All Sport gir 10 gavekort a 100kr eller 5 gavekort a 200kr til Løtens O-lag. 

Kickback utbetales kontant til Løtens O-lag eller avtales tatt ut som gavekort eller 

produkter hos 4Allsport. 

Steinar sjekker opp om vi kan oppnå 20% på O sko også og om vi kan benytte 

eksisterende klær med logoer.  

 

Sak 62/2020 Eventuelt 

Bente Elin ringer de som har vært på Råtass i fjor for å følge opp fjorårets deltagere 

 

Årsmøte mandag 31 mai kl 19, informasjon ut innen 30 april, benytter hjemmeside og 

Facebook.  Satser på å benytte aula på ungdomsskolen.  

 

Sommeravslutning på Grimseth onsdag 16 juni kl 19 


