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

 
 

Referat fra styremøtet  
Mandag 23.september, 2019 kl.18.30 –21.00  i Rudsbakken 11 
 
Til stede:  Kristian Kihle (leder), Helge Graffer (Kartutvalget),  Kristine Grønlund 
(Rekrutterings- og treningsutvalget), Sissel Skovly (Tur-o utvalget), Kari Strande 
(Arrangementsutvalget), Brede Gundersen (kasserer) og Live Ytrehus (sekretær).   
 
SAK 16/19  GODKJENNING AV REFERATET FRA STYREMØTET TORSDAG 

14.MARS 
                       
 Referatet er godkjent, men det gjenstår at utvalgslederne knyttes opp mot klubbens Dropbox 

og får e-postadresser på one.com. 
 
 
SAK 17/19  INFORMASJON OG REFERATSAKER 

- NOFs kompetansehelg 9.-10.november.  Vi oppfordrer styremedlemmene til å delta og 
de kan undersøke med sine utvalgsmedlemmer om noen er interessert.  Klubben 
dekker reise og opphold til de som ønsker å dra.  
  

- BuOKs terminlistemøte 15.oktober:  Kari og Morten drar, Helge vurderer om det er 
aktuelt.  Ønske fra Per Erik Opseth om å terminfeste kajakk-orientering følges opp av 
Kristian. Ang. Kretstinget må vi huske på for 2020 å koordinere vår årsplan mot 
BuOKs handlingsplan. 

 
- Høringsuttalelse om utvidet grusuttak på Lamyra forfattet av Morten Dåsnes ble sendt 

til Ringerike kommune 07.08.19.  
 

- Kari hadde med en brosjyre om Stolpejakten på Finnskogen og lurte på om det er noe 
for Tur-o å begynne med Stolpejakt.   Det er uaktuelt for det tur-o utvalget som sitter 
nå. 
 

- Kristine orienterte om UsynligO, en app der du kan laste ned ei løype, løpe den og bli 
registrert når du er på posten.  Løperen får en kvittering på telefonen om at riktig post 
er registrert.   
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SAK 18/19  STATUS FRA UTVALGENE 
Arrangementsutvalget 

- Veteranmesterskapet ble avviklet 6.-8.september på Hvalsmoen/Kleivstua med ca. 
1400 starter fordelt på de tre dagene, omtrent som det pleier å være.  Vi vet ikke nå 
hvor stort overskuddet blir. 
 

- Tyritreffen har ikke slått til slik vi hadde håp om, og den blir vel neppe videreført. 
 

- Nattugla arrangeres med tre løp i høst:  10. på Kartverket, 17. på Ringerike 
folkehøgskole og 24.oktober med avslutning på Svensrudmoen 
 

- Night Hawk 2021 på Ringkollen, KM er visst også satt opp i 2021- dette må avklares, 
mulig samarbeid med Tyrving om Hoved NM i 2022 

 
Kartutvalget 

- Kleivstua har vi fått spillemidler for, litt mindre enn forventet så Helge purret på dette 
og beløpet er økt noe.  Også noe utestående hos Tyrving for dette kartprosjektet. 
 

- Det ble synfart tre ungdomskart i fjor som nå er ferdige:  Blåbærskogen, Vang skole 
og Vesterntangen 
 

- Randsvangen eller Kårstadtjernet ble innviet på Tyritreffen torsdag 19. september. 
 

- Kartprosjektet Ringkollen 2020. Det foreslås å utvide arealet med ca. 1,5 km2 mot øst, 
det vil si å inkludere Jonsetangen og en stripe sørvestover. Dette er aktuelt både til 
turorientering og til Night Hawk. 
 

Vedtak: Styret  støtter kartutvalgets forslag om  å utvide arealet til kartet på Ringkollen slik  
               som vist på kart framlagt i møtet. 

 
Rekrutterings- og treningsutvalget 

-  Nybegynneropplæring fortsetter innbakt på vanlige treninger slik som i vår. 
 

- Forslag om å kjøpe inn 4-5 lette hodelykter som kan lånes ut til treninger i høst og på 
Nattugla.   

 
Vedtak:  Styret støtter forslaget om å kjøpe inn hodelykter. 
 

- Vintertrening starter på Veien skole fra 1.november. 
 

- Innsatspokaler:  Forslag Martin eller Rasmus. 
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Trim- og tur-o utvalget 
 
Aktiviteten har vært omtrent som tidligere år.  Mange laster ned Månedens løype og Foto-
orientering fra nettet. 
 
SAK 19/19  FRA AU 

-  Klubbmesterskapet 11.juni  ble arrangert på Vik-kartet med samlingsplass på Tangen.  
Det var 34 deltakere hvorav 9 nybegynnere og klubbmestere ble Oda Opseth (D -12), 
Marte Sofie Skrove (D 15-16), Ida Bolette Enerhaugen (D 17-20), Kirsti Kringhaug 
(D 21-), Lars Berglund (H 21-).Rune Paulsen (H40-), Leif Roger Hultgreen (H 60-), 
Kari Strande (D 70-) og Helge Revhaug (H70-).  
 

- Sesongavslutning 2019:  Lørdag 2.november på Ringkollstua.  Program som tidligere 
med treningsløp kl.14.00, badstu/dusj og lapskaus/kaffe kl.16.00.  Lysbildekavalkade 
med kåring av beste bilde; og Kahoot (Kristine).  Utdeling av innsatspokal.  
Påmelding innen lørdag 26.10 på Eventor/sms. 
 

- Eggemomila lørdag 28.september:  Vi håper på stor deltakelse.   
 

- Lager og nøkler:  Lageret er fortsatt i Schjongslunden med den samme nøkkelen til 
innerdørene.  Nøkkel til ytterdøra har Kristian og Kari.     

 
SAK 20/19  ØKONOMI 

- Søknad LAM-midler 2018 ble sendt til Ringerike idrettsråd 17.09. 
- Spillemidler har kommet inn fra NOF. 

 
Vi kommenterte litt rundt forskjellige budsjettposter, alt ser greit ut. 

 
 
SAK 21/19  EVENTUELT 

- Jukola 2020:  Kristine sjekker med treningsutvalget om noen er interessert i å være 
kontaktperson for lag og tur til Jukola.  Voksne løpere får dekket startkontingent og 
overnatting på arena, yngre løpere får dekket deler av reise som vedtatt tidligere.  
 

- Kart Skjerpåsen:  Det er noe feil med lenken, Helge sender meg en e-post med ny 
lenke. 

 
 
Neste møte:  Mandag 18.11 hos Kristian. 
 
23.09.19 
Live Ytrehus 
referent  


