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

Referat fra styremøtet
mandag 4.september, 2017 kl.18.00- i Bølgenhøgda 13
Til stede: Kristian Kihle (leder), Helge Graffer (Kartutvalget), Anne Guro Nøkleby
(Trenings- og rekrutteringsutvalget), Sissel Skovly (Tur-o utvalget), Kari Strande
(Arrangementsutvalget), Brede Gundersen (kasserer) og Live Ytrehus (sekretær)

SAK 18/17 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET
ONSDAG 15.MARS 2017
Referatet er godkjent.
SAK 19/17 INFORMASJON OG REFERATSAKER
Klubbmesterskapet
Ble holdt 8.juni med 31 deltakere. Kart «Løvlia» og samlingsplass ved Stubdal. Grill og
sosialt etterpå. I flg. vedtektene, se vedlegg, skal det kåres 10 klubbmestere og premieres én
nybegynner. Forslag: Kinogavekort à kr 100,- som deles ut på klubbavslutningen. Live
kjøper.
Evaluering: Fornøyd med konseptet, og at det igjen ble arrangert i juni. Vi er invitert til
Fossekallen IL sitt klubbmesterskap nå i september, og vi kan gjøre en gjeninvitasjon neste
år,et slags Ringeriksmesterskap. På Løvlia f.eks med kveldsmat.
Oppfølging av SAK 03/17
Samarbeidavtale med Ringerikskraft.
Vedtak: Kristian følger opp.
Sponsoravtale med Sparebank 1 Ringerike Hadeland
Avtalen går ut 01.12.17.
Vedtak: Kristian følger opp.
Årshjul for ROL
Vedlagt årshjul for 2008 og forslag 2018.
Vedtak: AU jobber fram et ferdig Årshjul etter innspill fra styremedlemmene, frist 14 dager.
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Lagleder-/terminlistemøte BuOK
Mandag 18.september på Idrettens hus i Drammen. Kristian, Kari og evt. Anne Guro drar
(Live reserve).
LAM-søknad Ringerike idrettsråd
Frist 10.09. Live sender inn med de opplysningene som kom fram på møtet.
Skriv fra NOF om framtidige terminlister.
Kristian sender til Kari slik at arrangementsutvalget kan vurdere aktuelle løp.
SAK 20/17 STATUSRAPPORT FRA UTVALGENE
Arrangementsutvalget
 KM-sprint. Spennende kart, Hvalsmoen, som vi må bruke flere ganger.
Vedtak: Kari snakker med grunneier Røisi om bruk av området til trening o.l.






Verdens orienteringsdag. Meget vellykket, det er flere skoler som er interessert i å
være med.
Night Hawk. Vi var veldig fornøyd med arrangementet og feira det sammen med
Fossekallen IF onsdag 30.08, men vi får dessverre et mindre overskudd enn tidligere
år.
Sparebankstiftelsen innvilget søknaden og vi er tildelt kr 175.00.
Terminliste 2018. Aktuelle løp for oss meldes inn på terminlistemøtet den 18.09.

Kartutvalget
 Kart Damtjern-Løvlia. Spillemiddelregnskap ble levert i mai og vi får igjen kr 71.000.
Momskompensasjon på kr 39.000 kan søkes i 2018.
 Kart Hvalsmoen 1:5000. Regnskapet er ikke ferdig. Vi er tildelt kr 35.000 fra
Sparebankstiftelsen til dette kartet.
 Kart Kleivstua. Prosjektet er satt i gang som avtalt og kartet vil være ferdig i februar
2019.
 Kart til Veteranmesterskapet 2019: Det er flere kart som er aktuelle: Kleivstua Damtjern/Løvlia – Ringkollen og med sprint på Hvalsmoen/Helgelandsmoen eller et
helt nytt sprintkart.
Rekrutterings- og treningsutvalget
 Klubbkveld 5.april. Dette bør bli årlig.
 Klubbtur til Sarpsborg/Norwegian spring. En tradisjon som vi vil holde på.
 Klubbtur til O-festivalen i Oppdal. Fin tur, men ikke aktuelt med fellestur neste år
(Fossum).
 O-Troll-leir: Kari og Reidar Kollstrøm var med som deltakere, og Karen Backe
Langum var med som leder.
 Hovedløpet og O-landsleir. Stort med sølv på sprintdistansen til Tuva Aas Stræte, og
tre premieplasser i tillegg til Stein, Jørgen og Mikkel.
 Klubbkveld på Ringkollen 22.august med kretstrening, varm suppe og
treningsforedrag av Torgeir Nørbech, ca 55 deltakere.

3



Klubbtur til Hemsedal/KM. Kjempefin ramme rundt turen, og mange bra
prestasjoner.

Utvalget har planer om å ha en trening med kveldsmat på Løvlia. Utvalget ønsker også en
evaluering av Ringerikskarusellen hvor vi får fram forslag til fornying.
Trim- og tur-o-utvalget
Fin promotering om tur-o i vår i Ringerikes blad og salget av konvolutter har gått bra. Det er
ingen klager, men det har vært mye hogst på Valdestømoen som har gjort deler av terrenget
nærmest uframkommelig. Det finnes en egen Tur-o-app som kan brukes. Innspill på neste
års områder må meldes Tur-o utvalget.
SAK 21/17 NIGHT HAWK PERMANENT ORGANISERING
Idrettslaget Natthauken har kommet med en henvendelse der de ønsker to betalende
medlemmer fra tidligere samarbeidsklubber. De skal være med i en gruppe som skal utvikle
Night Hawk videre. Det er stemning for at vi blir med på dette.
Vedtak: Styret ønsker Kari og Stig som medlemmer og Kristian melder dette til Natthauken.
SAK 22/17 ØKONOMI
Brede redegjorde for regnskapet så langt i år. Kartdelen ser positiv ut, men totalt går vi med
et underskudd, som budsjettert.
Vedtak: AU utarbeider en fast ramme for dekning av utgifter til Jukola.
Brede og Anne Guro ser på det samme for Hovedløpet.
SAK 23/17 KLUBBAVSLUTNING 22.OKTOBER
Vi flytter arrangementet til søndag 5.november og kaller det Sesongavslutning. Live
undersøker om Ringkollstua er ledig (dusj og mat). Frostsprinten går denne dagen, men vi
tilbyr likevel trening.
SAK 24/17 MÅLSTRUKTUR 2017-2021
Vi endret på en del måltall i tråd med innspill fra årsmøtet.
SAK 25/17 EVENTUELT





Ringerikes Blad hadde gledelig mye o-stoff i vårsesongen. Forhåndsomtale og
reportasje fra Night Hawk ble sendt inn av Frode, men det var likevel skuffende at
ikke Ring Blad var til stede for å dekke arrangementet. Ring blad tok også inn en
artikkel Frode hadde skrevet om KM lang/stafett, og etter den kom det et innlegg på
vår lukkede Facebook-gruppe der det ønskes at pallplasseringer i både A, B og Cklasser nevnes i avisa. Vi ønsker ikke å svare på dette på Facebook, men Kristian
sender et svar på e-post.
Tidtaking og påmelding til Ringerikskarusellen, kan vi forenkle vårt system? Utgår til
neste møte.
Saldo på kr 4.422,25 fra en driftskonto for ei Regnlyklokke som i sin tid ble sponset
av Norpapp til disposisjon for Ådalen IL’s skigruppe, Holeværingens skigruppe og
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ROL, er overdratt til ROL, jfr e-post fra Annar Blakstvedt 30.08.17. Klokka og drift
av den har i alle år vært utført av Annar for ROL, og vi synes det er greit at ROL
overtar sluttsummen på bankkontoen.
Områderegulering Follummoen-høring og offentlig ettersyn datert 21.06.2017 med
høringssvarfrist 12.09.17. Planområdet berører en liten snipp i sørøstre del av vårt kart
Oppenåsen, men får ingen store konsekvenser for oss, så vi prioriterer ikke å svare på
denne høringen.
NOF’s kompetansehelg på Gardermoen 17.-19.november. Kari delte ut program. Alle
oppfordres til å delta.
Innsatspokaler /hederstegn: Treningsutvalget innstiller én jente- og én gutteløper til
innsatspokal innen sesongavslutningen 5.november. AU vurderer hederstegn og
kontakter hederstegnkomiteen innen 05.11.
Bursdager: Brede 70 den 15.09 og Ole Einar 80 den 24.09. Det sørges for
oppmerksomhet (h.h.v. Live og Kristian).

Neste møte: Mandag 6,november hos Brede, Rudsbakken 11
04.09.2017
Live Ytrehus
referent

