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Ringerike o-lag                                                        
www.ringerike-o-lag.no 

 

 
 

Referat fra styremøte  

mandag 31.oktober kl. 18.30-20.30  på Hole ungdomsskole  

 

Til stede:  Eirin Mathiesen (leder), Helge Graffer (Kartutvalget),  Frode Løset (Trenings- og 

rekrutteringsutvalget), Kari Strande (Arrangementsutvalget), og Live Ytrehus (sekretær)  

Forfall:  Sissel Skovly (Tur-o utvalget) og Brede Gundersen (kasserer) 

 

SAK 19/16   GODKJENNING AV REFERATET FRA STYREMØTET       

                     MANDAG 05.SEPTEMBER 

                     Referatet er godkjent. 

 

SAK 20/16  INFORMASJON OG REFERATSAKER 

- Lagledermøte BuOK 22.09.  Kari og Live deltok.  Terminlista for 

Buskerud o-krets 2017 ble vedtatt med våre innspill til løp.  Vi arrangere 

KM-sprint lørdag 20.mai.  Det ble holdt et foredrag om «Bruk, hensyn og 

vern av lokalområder» av leder Gjermund Andersen i Naturvernforbundet 

Akershus/Oslo. Han påpekte viktigheten av å unngå hekke-,yngleplasser og 

rødlista plantebiotoper når vi velger postplassering.  Konflikten rundt 

pinseløpet på Kongsberg ble debattert.  Foredraget kan leses på 

www.orientering/kretser/buskerud/ 

 

- Klubbmesterskapet 16.10.  Et vellykket klubbmesterskap, men 

deltakelsen var lav.  Vi bør ha klubbmesterskapet på slutten av 

vårsesongen. 

Vedtak: 

Klubbmesterskapet 2017 foreslås lagt til torsdag 8.juni. 

 

- NOF’s kompetansehelg 19.-10.11.  Kari, Morten og Helge G deltar. 

 

- Kretsting 24.11. Eirin deltar og spør om Brede kan bli med. 

 

SAK 21/16   STATUSRAPPORT FRA UTVALGENE 

Arrangementsutvalget: 

-  Night Hawk 2017.  Kari har vært på oppstartmøte og orienterte oss om 

hvilke ting som er på plass så langt.  Løpet går på Eggemoen fredag 4.-

lørdag 5.august.  Foruten selve nattstafetten skal det tilbys overnatting på 

hotell og i telt og Night Flash lørdag kveld med mat/musikk. Vi arrangerer 

også noe søndag 6.august, poengløp el.l.  Løpet var i fjor et samarbeid 

http://www.orientering/kretser/buskerud/
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mellom Tyrving IL og Lillomarka o-lag, der Lillomarka bidro med 227 

dagsverk som tilsvarte 64% av arrangementet.  Regnskap og 

bemanningsoppsett for Night Hawk 2016 var sendt ut før møtet. Vi overtar 

Lillomarkas rolle neste år, men Eirin understreket at vår maksimale 

kapasitet er 60 personer og at det må lages en bemanningsplan som viser 

personer og funksjoner tydelig.   

 

Hovedkomiteens leder er Jørgen Holmboe fra Tyrving.  Kari Strande er 

løpsleder og medlem av hovedkomiteen. Fra oss er i tillegg disse personene 

klare:  Knut Aas arenaansvarlig,  Sissel Skovly/Lars-Inge Arnevik/ Morten 

Dåsnes løypeleggere, Stig Melling bindeledd teknisk lyd/bilde/tid/web, 

Frode Løset ansvar lokale media, Kristian Kihle bidrar mot lokale 

sponsorer.  Som kontrollør er Øyvind Sørlie fra Hadeland o-lag oppnevnt. 

Vedtak: 

Eirin henvender seg til Kartverket om en samarbeidsavtale som sponsor for Night Hawk. 

Kari lager i samarbeid med AU en informasjon til våre medlemmer om Night Hawk som 

sendes ut før jul. 

 

- Søknad Sparebankstiftelsen.  Kari la fram et forslag til arrangements-

utsyr som vi kan  søke midler til fra Sparebankstiftelsen.  Det var enighet 

om at Kari utarbeider en søknad. 

 Vedtak: 

ROL ved leder søker om midler fra Sparebankstiftelsen til utstyr, i tråd med Karis forslag, 

innen desember 2016.  Innbydelsen til NM-ultralang 2015 og Night Hawk 2017 legges ved 

søknaden. Samtidig søkes det om midler til Hvalsmoen-kartet. 

 

- Terminliste. Se sak 20/16 om terminliste for BuOK 2017, i tillegg la Kari 

fram forslag til datoer for Ringerikskarusellen 2017.   

Vedtak: 

Styret støtter arrangementsutvalgets forslag til datoer for Ringerikskarusellen 2017.  

 

 

Trim- og tur-o-utvalget:   

- Utvalget hadde sendt referat fra sitt oppsummeringsmøte den 26.10.2016 

der de foreslår kart til Tur-o-konvolutten 2017 på områdene 

Damtjern/Løvlia, Hallingby, Valderstømoen, Bergerbakken og Ringkollen. 

Som områder til turorientering.no foreslår de Gjesvaldåsen, Mosmoen, Vik 

og Helgelandsmoen.  Kari hadde synspunkt på at det bør være med et 

område fra Hole kommune også i konvolutten, fordi vi får kulturmidler fra 

Hole kommune. Det var enighet om tur-o aktiviteten burde synliggjøre 

Hole kommune bedre enn bare å ha det som et nett-tilbud. 

Vedtak: 

Styret ber Tur-o-utvalget vurdere å ta med et kart fra Hole kommune i Tur-o konvolutten.  
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Rekrutterings- og treningsutvalg: 

- God aktivitet som generelt burde hatt bedre deltakelse og større 

rekruttering. 

- Til vårløpene Norwegian spring 2017 er det bestilt 50 plasser på Qality 

hotell Sarpsborg. 

 

Kartutvalg:  

- Det er naturlig å søke om midler til Hvalsmoen-kartet fra 

Sparebankstiftelsen.  Helge lager et forslag som sendes sammen med 

søknaden om arrangementsmidler.  

Vedtak: 

ROL ved leder søker om midler til kartet Hvalsmoen, i tråd med Helges forslag, innen 

desember 2016.  Søknaden sendes sammen med søknaden om midler til utstyr. 

   

SAK 22/16   DUGNADER 

- Eggemomila.  Løpet hadde 191 deltakere og fikk omtale både i Ringerikes 

blad og i Kondis, se også www.eggemomila.no.  Overskuddet fra løpet blir 

mindre i år enn det har vært tidligere fordi salget var satt bort til 

Fossekallen IL og førstehjelpsfunksjonen ble betjent av Ringerike Røde 

kors.  Det bør være mulig å samle langt flere deltaker, og vi bør også ha 

både salget og førstehjelpen sjøl for ikke å tape inntekter.  Det må også 

undersøkes om det er mulig å ha en nettbasert betaling. 

 

Løpsleder for Eggemomila måtte trekke seg på vårparten, og som en 

nødløsning tok Live på seg å være løpsleder.  I fjor skjedde det samme, og 

Eirin tok jobben som løpsleder. Eirin foreslo at i mangel av en 

dugnadsleder bør ledere til våre tre dugnader velges direkte som verv av 

årsmøtet. 

 

- Ribbemarsjen er i rute og går som planlagt 2.juledag. 

 

SAK 23/16  ÅRSMØTET 2017 

- Vi  kom fram til sted og dato for årsmøtet, frist for innlevering av 

årsrapport og årsplan.  Ny plan for målstruktur ble etterlyst. 

Vedtak: 

1.  Årsmøtet holdes onsdag 25.januar på Kartverket.  Live sørger for innkalling, annonse 

og leie av lokaler. 

2. Utvalgene lager forslag til årsrapporter for sine aktiviteter og årsplan for 2017.  

Frist:  7 desember 

3. Valgkomiteen får beskjed om at vi ønsker direkte valg av ledere for dugnadene 

Grenaderløpet, Eggemomila og Ribbemarsjen. 

4. Ny målstruktur bearbeides av AU i forkant av årsmøtet. 

 

 

 

 

 

http://www.eggemomila.no/
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SAK 24/16  EVENTUELT 

 

- Vi er invitert til et informasjonsmøte 17.11 for prosjektet Idrett og Fysisk 

Aktivitet for Funksjonshemmede i Ringeriksregionen.  Vi sender ingen til 

dette møtet, men overlater det til Fossekallen IL. 

 

- Når klubbmesterskapet flyttes til juni planlegger vi sesongavslutning 

søndag 22.oktober. 

 

 

Neste møte:  Mandag 9.januar, 2017 kl.18.30 

 

07.11.16 

Live Ytrehus 

referent 

 

 

 

 


