
STYREMØTE 2-2021 LØTEN O-LAG 

Mandag 23. august kl. 19.30 

  på Skytterhuset 

 

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

Tore Stenseth, Henning Olsen og Knut Johan Schjerve deltok under sak 11. 

 

Sak 9/2021 Godkjenning av referat fra styremøtet 16.juni 2021 

Dusjen som har vært brukt på Pinseløpene får ligge i låven til Raymond Westli inntil videre. 

Hva med garasjen i Brattbakken, Tove-Kristin spør Endre.  Marianne Rud Skjærstad er ny i 

Tur-o- komiteen. Sommerskolen gikk bra, Steinar fakturerer. Emilie sender tilbakemelding til 

trond.grue@loten.kommune.no, Emile, Bente Elin, Marius og Steinar summerer opp.  

Sak 10/2021 Skoleprosjekt orientering v/ Bente Elin. 

Emilie har skaffet o skole-sekker. Marius og Bjørnar har tegnet kart. Bente Elin & Co jobber 

med dette, og lager info som kan sendes til skolene i høst om hva vi tilbyr til våren. Emile 

bestiller en sekk til.  

Sak 11/2021 Stolpejakten 2021 – våre erfaringer, forberedelser Stolpejakt 2022. 

Stolpeopplegget har vært godt forberedt. Dersom det skal være kart på nye områder kan 

Bjørnar fikse dette bla i kombinasjon med www.mapant.no Vi har fått mye skryt i 

stolpejegern, gamlevegen var helt unikt i Norge. Pr i dag har det vært 3693 stolpejegere      . 

For neste år bør vi vurdere posters plasseringer i forhold til grunneiere, kontakte dem, og 

tenke på parkeringsmuligheter. Info om hvordan registrere stolper som er borte bør med i 

neste brosjyre og flott med korrekturlesing. Henning vill gjerne ha et planleggingsmøte før 

neste år. Løten sentrum er fast med ca 20 stolper. Ekromsmyra og mot Furasaga kan være et 

aktuelt område for neste år. 

Sak 12/2021 Forslag om opplæring for foreldre kart/kompass mandag 6.sept. Trenger folk 

Kan være inntil 10-15 deltagere.  Oline, Emilie, Evine, Iver, Lars, Bente Elin deltar på 

Råtass/foreldreopplæring.  

Sak 13/2021 Nammo cup-finalen 4.september. 

Trenger 3-4 personer på start samt 2-3 på mål. Bjørnar, og Tove-Kristin kan bidra.  Aktuelle 

personer forespørres.  Tove-Kristin bidrar på planlegging.  

Sak 14/2021 O-Troll-leir. 

Mest sannsynlig er det nærmest vanskelig å oppdrive overnatting på skoler pga covid-19 

situasjonen.  Marius jobber med innbydelse. Vang OL kan bidra om vi får til O-Troll leir.  

Mjøs-O vurderer ungdomssamling. Tove-Kristin og Marius avklarer om det blir overnatting 

for O-Troll.  
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Sak 15/2021 Huldertrampen 2021. 

Huldertrampen 30. oktober, planlegges. Marius forespørrer aktuelle løypeleggere.  Tove-

Kristin forespørrer Terje Olsrud om å benytte Rokosjøsaga.  

Sak 16/2021 Idrettsskolen 2022 

Vi kan ha onsdag 18 mai og onsdag 25 mai.  Emilie gir tilbakemelding til Ole Eskild Dahlstrøm.  

Sak 17/2021 Evt. 

- For pinseløpene 2022 er Baståsberget aktuelt, sprint bør gå på Hamar.   

- Inntekt 225.000 kostnader125 000 hiå.  Vi investerer i 60 kompass til skoler i Løten 

- Eskil Gullord koordinator for Mjøs-o, han innkaller til møte med klubbene. 

- Pga Nammo Cup og O-troll opplegg 4 september har vi ikke mulighet for å være med 

på opplegg i Løten sentrum 4. september.  

 

Neste møte 27 september kl. 19.00.  

 


