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

 
 

Referat fra styremøtet  
Mandag 21.september, 2020 kl.18.30 -21.30 i Bølgenhøgda 13 
 
Til stede:  Kristian Kihle (leder), Helge Graffer (Kartutvalget),  Kristine Grønlund 
(Rekruttering- og treningsutvalget), Kari Strande (Arrangementsutvalget), Brede Gundersen 
(kasserer) og Live Ytrehus (sekretær).  
 
Forfall:  Marion Amundsen (Tur-o utvalget) 
 

SAK 15/20  Godkjenning av referatet fra styremøtet mandag 16.mars, 2020 
         Referatet er godkjent. 
 
SAK 16/20  Informasjon og referatsaker 

- Alternativ gjennomføring av Verdens orienteringsdag.  Det ble gjennomført 
orienteringsdag for 6.trinn på Vik skole 8.juni, for hele Sundvollen oppvekstsenter 
9.juni, for 6.trinn på Benterud skole 12.juni og for hele Nes skole 27.august. Morten 
Dåsnes har vært ansvarlig for opplegget der allemannsretten er tatt med sammen med 
kartforståelse og postorientering i 8 forskjellige aktiviteter.  Det har blitt godt mottatt 
på alle skolene.  Det har også vært et opplegg i regi av Rekruttering- og 
treningsutvalget (Morten) for Holespeiderne, som har gått over tre torsdager.  
 

- Vi er tildelt midler fra NOF til Verdens orienteringsdag forutsatt rapportering innen 
1.11.20.  Live sender rapport i samarbeid med Morten. 
 

- NOF ber om innspill til kretsledermøtet 6.11.20, vi har foreløpig ingen innspill. 
 

- BuOKs lagledermøte/terminlistemøte 21.09.20.  Kari, Kristian og Kristine drar. 
 

- Hole idrettsråd torsdag 24.september, Brede går. 
 

- NOFs kompetansehelg 7.-8.11:  Klubben dekker reise og opphold for de som ønsker å 
delta.  
 

SAK 17/20  Status fra utvalgene 

Arrangementsutvalget 

-  Til tross for restriksjonene som var i vår, er vi i rute med arrangementer.  Vi har 
arrangert 8 karuseller og én gjenstår.  Det har vært en liten oppgang i deltakerantallet. 

- Seinere i høst blir det tre løp i nattkarusellen Nattugla.   
- Ringeriksløpet/KM-mellom/PWT-cup som ble arrangert 22.august hadde 204  
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Deltakere.  Økonomisk blir resultatet omtrent som budsjettert.   

Kartutvalget 

- Ringkollen-kartet er ferdig og ligger klart til nedlasting på hjemmesida.   
Spillemiddelregnskap er ikke sendt, men det kan være vi rekker det i 2020. 

- Skolekart:  Vi kan få støtte til tre kart hvis de blir ferdige.  Det gjelder Sundvollen, Vik  
og Helgerud som Sverre Graffer og Mikkel Berglund jobber med.  Nes skole ble lagd  
ferdig til aktivitetsdagen på skolen, men vi søker om dekning for kartet i 2021. 

- Løvlia-kartet:  Spillemiddelsøknad skal sendes innen 15.oktober, et  
samarbeidsprosjekt mellom IL Tyrving og ROL.  Kartet skal være ferdig i  
august/september 2022. 
 
Rekruttering- og treningsutvalget 

- Fram til midten av mai hadde vi på grunn av koronarestriksjoner bare treningstilbud 
med  ukas løype, etter det har vi hatt ukentlige treninger, med smittevernregler.   

- Aina Viena har flyttet fra Ringerike og gått ut av utvalget.  
- Vintertreniga er planlagt som utetreninger etter god erfaring med dette fra forrige 

vinter. Vi har ikke tenkt å leie gymsal.   
- Kartverkskogen, Mosmoen og Svensrudmoen er tenkt som områder for Nattugla med 

avslutning inne på Svensrudmoen, datoer er 6., 13. og 20.oktober.  Månedens løype 
tilbys ut året. 

- Om Verdens orienteringsdag, se SAK 16/20. 

 

Trim- og tur-o-utvalget 

- Vi har hatt poster ute på Borgenmoen, Eggemoen, Hvalsmoen, Kårstadtjern og 
Ringkollen. Det har vært smitteverntiltak rundt Covid-19, varslet som eget skriv i 
konvoluttene og i tillegg på nettsiden på turorientering og ved nedlastning av løyper. 
Løypene har hatt berøringsfri registrering og månedens post ble registrert inn på mail 
istedenfor postkasse, for å unngå berøring av penn og papir i løypa. Det var en 
misforståelse som forårsaket at postkassen ble satt ut i juni. Listen i postkassen var 
lang og det ble få mail denne måneden. Både de som registrerte seg i postkassa og på 
mail ble med i trekningen av månedens post i juni. Det er trukket vinnere av månedens 
post april - august. Gjenstår september. Alle disse mottar 4 flaxlodd hver. Dessverre 
har det ikke blitt gjennomført tidligere rutine på å annonsere vinner i Ringblad. Det er 
planlagt at vinnerne annonseres samlet i Ringblad når alle er trukket, i starten av 
oktober.  

 
- Erfaringer fra i år har bl.a. vært konflikter med Røysi ifht parkering på Hvalsmoen og 

bruk av området. Dette var spesielt i starten, da Hvalsmoen var gratiskartet og hadde 
månedens post i april. Det har vært 317 nedlastninger av Hvalsmoen 
på turorientering.no i tillegg til solgte konvolutter. I alt er det registrert salg på 
turorientering.no for kr 15.950.  Det ble litt utfordringer på Borgenmoen, der det ble 
meldt om uønsket kryssing av privat eiendom. Det er snakket med de berørte og 
informert på turorientering.no. På Borgenmoen var også noen poster plassert i et 
område som skulle benyttes til beitedyr (omtalt som innmark av eierne). Det ble 
plassert ut informasjon ved de 3 nærmeste postene, som inneholdt postkoder til de 
postene som lå inne på beite, slik at tur-o-folket skulle unngå å gå nær dyrene. En post 
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har vært vanskelig å finne, en post forlot treet sitt og flere poster har hatt 
utydelige/tvetydige koder. Kodene korrigerer vi på til neste sesong, slik at tur-o-folket 
får registrert inn riktige koder. Henvendelser om koder på mail er besvart, slik at de 
har kunnet registrere inn riktige koder.  

 
- Turorientering avsluttes 10.oktober. Det er foreløpig ikke kjent eksakt hvor mange 

konvolutter som er solgt hos våre 4 utsalgssteder (Sandberg sport på Hvervenkastet, 
Coop i Haug, G-sport Kuben og XXL). Vi startet med å trykke 225 kart (pr løype) og 
har måtte trykket opp 40 kart til da det ble tomt i butikkene. Antall solgte konvolutter 
skal registreres hos NOF innen 1.nov. Trim- og tur-o-gruppa tar et møte i november 
med oppsummering av 2020 og planlegging av 2021.  
 

Marion savner videresending til turorientering@ringerike-o-lag.net fra sportsadmin,  
AU ser på dette. 

 

SAK 18/20  Fra AU 

- Klubbmesterskapet tirsdag 8.september ble et vellykka arrangement.  Det foregikk på 
Sørsetra på Krokskogen med i alt 41 deltakere hvorav 35 løpere.  Kari Strande var 
løpsleder med Morten Dåsnes som løypelegger.  Det var premieutdeling og 
matservering inne på Sørsetra etter løpet.  Sørsetra var et koselig sted å ha 
arrangementet og konseptet vårt med to-kilometers runder er en morsom måte å 
gjennomføre mesterskapet på.  Disse ble klubbmestere:   Oda Opseth (D 11-12), Kari 
Kollstrøm (D 13-14), Kristine Grønlund (D 21-), Nan Kristin Rogstad (D 40-), 
Ragnhild Elsrud Hultgreen (D 60-), Reidar Kollstrøm (H 15-16), Mikkel Berglund 
(H17-20),  Helge Graffer (H 40-) og Helge Revhaug (H 60-).  

- Sesongavslutning med utdeling innsatspokal.  Vi inviterer til sesongavslutning på 
Løvlia 31.oktober.  Innhold som i fjor, matservering kl.16.00.  Innsatspokal skal deles 
ut og styret hadde forslag til kandidater.   

- Eggemomila 2020 er avlyst.  Vi klarer ikke å overholde smittevernreglene. 
- Samarbeidsavtale med Ringerikes Blad til 31.12.21 
- Minnegave Birger Garberg.  Vi har fått inn rundt kr 16.000.  Forskjellige ideer ble 

nevnt og vi endte på at vi utarbeider et O-kart over Leinåsen, pluss at vi gir gratis 
drakter til unge, nyinnmeldte løpere når de skal løpe sitt første løp.    

SAK 19/20  Økonomi 

- Status  økonomi, Brede har sendt ut foreløpig regnskap. Andre kommentarer til 
regnskapet sendes direkte til Brede. 

- Brede redegjorde for Vipps og hvordan tjenesten kan brukes til å betale deltakeravgift 
på karuselløp.  Vi snakket litt om at det denne sesongen kunne vært mulig å verve 
støttemedlemmer blant de mange som har brukt turorientering og månedens løype, 
men at de må tilbys en enkel betalingsordning.  Brede ser på om vi kan bruke en 
Vipps-løsning for støttemedlemmer der de betaler og oppgir navn og e-post (men 
meldes ikke inn gjennom Klubbadmin), og så formaliseres de som støttemedlemmer 
etter hvert, f.eks. året etter. 

- Tilbud om sikkerhetskopier:  Vi har ikke bruk for flere sikkerhetskopier av regnskapet 
enn det vi har. 

- Kraftriket har lyst ut midler med søknadsfrist 1.10.20, Live ser på det. 
- Søknad LAM-midler Ringerike kommune er sendt. 
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SAK  20/20  ROL jubileum 2022   

Vi bør oppnevne en jubileumskomité og kanskje få skrevet et jubileumsskrift.  
Kristian ser nærmere på dette.  Vi bør også lage ny klubbvimpel, 2022 er en fin 
anledning.  

 

SAK 21/20  Night Hawk 2022 

Kari kommer med forslag til hvem fra ROL/Fossekallen som kan være med i Night  
Hawks hovedkomité. 

 

SAK 22/20  Beachflagg til start og mål  

Dette er noe vi trenger og Kari får fullmakt til å kjøpe inn. 

SAK 23/20  Eventuelt 

- Runde år 2020:  Per Erik Opseth fyller 50 år 7.12.20. Han får en blomsterhilsen fra 
ROL, Live sender. 

- Det nye styret ble fotografert. 
- Rydding og sanering på lageret i Schjongslunden på neste styremøte 16.november.  Vi 

har en del større ting som er lagret hos Fossekallen IL på Vågård, heri også en stor 
vanntank.  Vi må organisere rydding også her, avvikle vanntanken, og vurdere leie av 
andre lokaler til det som skal beholdes. 

- Stolpejakten:  Vi er positive til Stolpejakt både i Hole, Ringerike og Jevnaker og vil 
gjerne ta et initiativ for å samarbeide om dette.  Kari tar kontaktene i første omgang.  

- Erstatningsfond FRE16:  Vi jobber med å få erstatning for våre kart langs 
vei/jernbanetraseen. 

- Gratis løsning fra NIF med registrering på o-arrangementer, har vi behov for det?  Vi 
vurderer behovet når vi ser hvordan neste sesong blir. 

 

Neste møte:  Mandag 16.november, kl.18.00 i klubblokalene i Schjongslunden. 

 
 
21.09.20 
Live Ytrehus 
referent  

 
 


