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Referat fra styremøte
tirsdag 9.juni, 2015 kl. 20.0A -22.00 i Bøtgenhøgda 13

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

rekrutteringsutvalget), Ragnhild Hultgreen (for Tur-O utvalget), Kari Strande

(Arrangementsutvalget), Brede Gundersen (kasserer) og Live Ytrehus (sekretær)

SAK 9/15 GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTET
ONSDAG 4.MARS 2015. Referatet ble godkjent.

SAK 10/15 VEDTAK OM SIGNERING: Styret vedtok at leder (Eirin) og kasserer

(Brede) kan signere på vegne av ROL.

SAK 11/15 SøKNAD OM VARE OG TJENESTEMOMS.
KOMPENSASJON. Eirin søker innen l5.august om momskompensasjon ut
fra beløpet hun får av Brede.

SAK 12115 OMRÅDEREGULERING EGGEMOEN
1. Brev fra Ringerike Idrettsråd til Ringerike kommune 19.01.2015

2. Foreløpig svar fra Ringerike kommune til Ringerike Idrettsråd 07.05.2015

Vi diskuterte saken og etter forslag fra Helge ble vi enige om å vente til kartet

er ferdig i august. Da sender vi krav om de forespeila l<r 127 000,- til
Ringerike kommune, og så ffir vi se.

sAK 13/15 TURORIENTERING OG VÅRENS YI\GLINGER Ref. e-post fra Aste

Oppen

VDG-kontakt Frode har sendt en informerende e-post til Oppen. Kari foreslår

at vi til høsten har et møte med Fossekallen for å samarbeide om områder til
tur-o og karusell-løp i 20l6.Grunneierlagene får et infobrev om dette de de

oppfordres til å komme med innspill. Aktuelt som et tema på en klubbkveld!

SAK 14/15 HALVÅRSEVALUERING T'RA UTVALGENE OG PLANER F'OR
NESTE HALVÅR. Hva har fungert bra - hvorfor? Hva kan bli bedre -
hvordan? Viktige hendelser framover?



Rekruttering og trening: Langtur på tirsdager har vært veldig bra. Hvis det
møter noen så unge at de ikke klarer langtur, får de et o-opplegg. Rekrutt-
trening på Tyristrand og i Hole har vært bra. O-troll leir førstkommende helg
(12.-l4.Aq med l0deltaker fra ROL. Anne Guro, Bente og Torunn er ledere
fra klubben. Mange nye medlemmer fra Hole og noen fra Tyristrand. Over 60

deltaker på vårsamling i Sarpsborg, og 25-30 s§kker skal være med til
Rauland.

Tiomila: Fire lag som det gikk bra med.

Jukola: To damelag og ett herrelag, treningene bør koordineres.
NM-ultra: Prøver å ffi med deltakere.
Hovedløpet: Prøver å få med flest mulig, 6-8 stk er aktuelle.
NM-junior: Prøver å få med noen.

Aktivitetsplan for høsten blir lagd på neste møte i utvalget.

Tur-O: Alle postene er ute, den siste ble satt ut i går (08.06) på Ringkollen.
Postkasse er satt ut til månedens post for juni på Kindsåsen. Fotoorientering i
Hovsmarka og i Hole. Konvolutter kan kjøpes på nettet. Hjemmesida er

oppdatert. Det ble ikke arrangert noen «Finn fram-dag».

Arrangementsutvalgefi Sju karuseller er arrangert hvor to av dem ble
gf ennomført med 2x2 vngdommer som ansvarlig. Instruksen for
Ringerikskarusellen fungerer. Tyrinatta er awiklet, tanken er å fortsette med

det som et nærløp, men det kan tas en evaluering av Tynnattafør løp skal
meldes inn til neste års terminliste. Fikklitt mindre enn det var søkt om til
utstyr, men det erkjøpt inn en del nye postbukker og skjermer. Vi trenger flere
telt, og har ffitt kr 40 000 fra Sparebankstiftelsen til høytaleranlegg og telt. Alt
utstyr i Ishallen er flyma til Grendehuset på Hensmoen.

Kart: Kartet til NM-ultralang og Ringerike 2-dagers er i rute. Skal ffi satt i
gang et større kartprosjekt Damtjern/Løvliatil Ringerike 2-dagers i2017.
Skolekartprosjektet: Kirkeskolen og Jevnaker er ikke ferdig. Det skal jobbes

med tre nye kart, Sander tar Bergerbakken, Rikard tar Toso og Anders skal
jobbe med Svendsrudmoen. Kindsåsen jobber Kristian med. Helge jobber

med å overføre gamle kart til nytt, globalt koordinatsystem.

Dugnad: Knut er usikker på om vi har nok funksjonærer til Ringeriksmaraton.
Eirin bistår med å sjekke om det er manko i mannskapslista.

Eggemomila: Lars Berglund tar over arrangementet.

Turstien i Hole: Dugnadsgjeng har vært ute 6n gang. Det gjenstår litt
steinsetting m.m. i midtpartiet mellom rasteplasen og Elstangen.

Informasjon: Hjemmesida har blitt veldig bra. Flott med mange bilder, og

bilder som skiftes ut . Rask oppdatering av hendelser.



Klubbmesterskapet: Løypelegger var Helge Revhaug. Veldig bra deltakelse

og koselig grilling. Gaflinga av de to første sløyfene i 6-kilometeren fungerte

bra, men kartbyttet bør være på akkurat samme sted. Sløyfenebør gå mer i
hverandre slik at det blir tettere med folk i skogen i tillegg. Da kan 4-
kilometeren også gafles.

SAK 15 /15 HALVÅRSRAPPORT øKONOMI
Brede orienterte. Eirin sjekker opp Sparabank l-avtalen med Marit K.
Tronrud. Eirin sjekker også om RIK er aktuell som sponsor. Startkontingent
for stafetter skilles ut og føres opp i egen post Stafetter/startkontingent. Det
forventes litt større beløp inn av medlemskontingenter enn det som har kommet
inn til nå.

SAK 16/15 RETNINGSLINJER FOR GRATULASJONER 50 år, 60 år osv. Vedtak
etter diskusjon: Medlemmer som har giort en innsats for klubben får en

blomsterbukett på dagen sin. Nært forestående er Kjersti som Eirin tar seg av

og Eli (3016) som Live ordner en oppmerksomhet til.

SAK 17115 EYENTUELT
Brede lurte på hva som er ferieløp og fikk til svar: Løp som foregår i juli.
BredelLive lurte på om vi har en kilometersats hvis man ønsker å sende

regning for kjøring. Vi ble enige om 2 krlkm.
Brede: Friluftslivets uke, Kom deg ut-dagen 6.september, hvahar s§edd?
Eirin har svart på forespørselen.

Kari: Tyrving er interessert i et samarbeid om Nighthawk. Det er samme helg
som Ringeriksmaraton, som er en overkommelig og innbringende dugnad for
oss. Nighthawk kan være interessant, men vi må finne ut mer om
fordeler/ulemper før vi tar noen avgjørelse.

Neste møte: onsdag T.oktober k1.18.00 på Hole ungdomsskole.

09.06.2015
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