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

 
 

Referat fra styremøtet  
Mandag 20.september, 2021 kl.18.00 – 21.30 på Teams 
 
Til stede:   Kristian Kihle (leder), Lars-Inge Arnevik (Kartutvalget), Kristine Grønlund (Rekruttering- 
og treningsutvalget), Kari Strande (Arrangementsutvalget, på Teams), Brede Gundersen (kasserer) og 
Live Ytrehus (sekretær) 
 
Forfall:  Marion Amundsen (Tur-o-utvalget) 
 
SAK 15/21 Godkjenning av referatet fra styremøtet mandag 22.mars, 2021 

              Referatet er godkjent.  

SAK 16/21 Informasjon og referatsaker 

- Brev til kretsen om detaljstyring blir sendt, jfr. Årsmøtet 2021. 
- Årsmøte Hole idrettsråd 28.09.21.  Brede møter. Vi søkte Hole kommune om støtte til 

idrettsformål 27/4-21, tildeling foretas i november 2021.   
- Hønefoss skole – aktuelle lokaler.  Kari møtte på omvisning torsdag 9.09.21 og meldte inn 

våre ønsker om lager, gymsal og samarbeid med andre lag.  Vi får tilbakemelding fra 
kommunen. 

- Vi har fått kr 25.000,- fra Fylkeskommunen via O-kretsen til O-trolleiren vi hadde i juni.  
Kristine sender en kort rapport til BuOK. 

- Lagledermøte BuOK 27.10.21.  Kari er til stede som leder av Teknisk komité i BuOK, i tillegg 
drar Kristian, Kristine og Live. 

- NOFs Kompetansehelg 30.-31.10.  Kristine er invitert til kompetansehelgen for å holde et 
innlegg om rekrutteringsarbeidet i ROL.  Andre medlemmer som er interessert i å delta får 
dekket reise og opphold av klubben. 

SAK 17/21 Status fra utvalgene 

Arrangementsutvalget 

- Klubbmesterskapet ble avviklet tirsdag 22.juni med 45 deltakere på Retthellsetra med Morten 
Dåsnes og Kari Strande som løypeleggere/løpsledere. De hadde lagt gode løyper i et fint 
område.  Invasjon av knott ødela for den sosiale delen av arrangementet.  

- KM lang og stafett 28.-29.08.21 ble greit avviklet med samlingsplass på Kleivstua.  
Overskuddet blir lavere enn budsjettert da vi ikke hadde salg på løpet, og deltakelsen var litt 
lavere enn forventet. 

- Ringerikskarusellen er avviklet med fem løp.  Deltakelsen har vært nokså lav.  Vi diskuterte 
hva som kunne gjøres, og Arrangementsutvalget ser på mulige endringer før neste års karusell.  

- Stolpejakten i Hole der ROL er en medarrangør har vært veldig populær med 2500 deltakere. 
Fine uttrekkspremier, og god sponsorstøtte av arrangementet som bidrar til at vi får mindre 
utgifter enn budsjettert.  Stolpejakten fortsetter i 2022. 

Kartutvalget 

- Synfaring på Løvlia er i gang.  Avslag på tippemidler, vi søker på nytt. 
- Mikkel Berglund jobber med synfaring/tegning av Tyrifjord vgs og Hallingby nord. 
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- Leinåsen er ikke helt ferdig 
- Til Kåre Strandes minneløp i 2022 skal det lages et kart på Vikerfjell. Til det trengs det innleid 

hjelp. 
- ROL har kjøpt en PC og en printer til å trykke kart.  Til det trengs en egen OCAD lisens, og 

for at kartet skal være godkjent til bruk på løp ut over nærløp kreves en autorisasjon som Kari 
og Lars-Inge skal få.   

-  
Vedtak: Lars-Inge spør om Leif Roger Hultgreen kan ta på seg synfaring av området på  
               Vikerfjell som skal brukes i Kåre Strandes minneløp. 
 
Vedtak:  Lars-Inge bestiller en OCAD lisens til den nye ROL-PC-en. 

Rekruttering- og treningsutvalget 

- Treningene går sin gang, det har vært litt frafall av noen fra i fjor, men så har det også kommet 
noen nye medlemmer.  Løpsdeltakelsen er fortsatt lavere enn i et «normalår», men vi har 
gledelig hatt stor stafettdeltakelse med ett lag i NM sprintstafett, ett herrelag i NM stafett, ett 
herrelag i NM juniorstafett og ett herrelag i KM stafett.  

- O-troll-leir på Ringkollen var en dagssamling som samla 23 fornøyde deltakere. 
- Nattugla arrangeres med tre løp på tirsdager etter høstferien.   
- Tirsdagstreningen fortsetter også etter Nattugla. 
- Kristine har en idé om en fellessamling til våren for ungdom i distriktet som driver 

utholdenhetsidrett: Orientering-langrenn-sykling-friidrett.  Treningsutvalget vil ta kontakt med 
aktuelle klubber, og styret støtter ideen. 

- Treningsutvalget har også forslag til andre klasser og løypelengder på Klubbmesterskapet. Da 
dette er en årsmøtesak vil de spille det inn til Årsmøtet 2022. 

Trim- og tur-o utvalget 

Det var ingen oppsummering fra Trim- og tur-o utvalget. 

SAK 18/21 Fra AU 

- Vi har søkt Kraftriket fondet 1.05.21 og fikk avslag, men ble oppfordret pr. telefon til å søke 
på nytt 1.10.21. Vi søker Kraftriket om aggregat og høyttaler på nytt.  Vi ønsker også å motta 
støtte til Beachflagg, men hvis Kraftriket skal ha reklame på vimplene må de gå inn med en 
langsiktig sponsoravtale slik vi tidligere hadde med RIK.  Live tar kontakt om dette.  

- Søkt kulturmidler Hole idrettsråd 27.04.21 
- Søkt LAM-midler Ringerike idrettsråd 12.09.21 
- Valgkomite 2021: Kristian spør Helge Graffer, Anne Kristin og Kjersti  
- Sesongavslutning/medlemsmøte om Klubbutvikling.  Live sjekker mulighetene på 

Ringeriksbadet.  Aktuell dato 02.11.21. 
- Innsatspokal 2021: Kristine hadde forslag om en kandidat som styret slutte seg til. 

SAK 19/21 Økonomi 

Klubben kommer også i år til å gå med overskudd.  Kari hadde spørsmål om føring av en del poster i 
forbindelse med arrangementer som hun tar direkte med Brede.   

Vi har tidligere vedtatt å gi kr 20.000,- som tilskudd til Holeværingenes klubbhus.  Kari foreslo å øke 
dette, da vi som tilskuddsyter kan disponere huset til trening og samlinger.  Styret støttet dette og 
foreslo kr 50.000,- 

Martin Nøkleby Melling satser på orientering og har begynt på NTG på Lillehammer.  Han skal 
fortsatt løpe for ROL.  Kristine foreslo at ROL kunne tildele han et stipend. Styret støttet dette og 
foreslo kr10.000,-. 

Vedtak: ROL øker tilskudd til Holeværingens klubbhus på Kleivstua opp til kr50.000,-. 
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Vedtak: ROL gir et treningsstipend på kr10.000,- til Martin Nøkleby Melling.  Stipendet  
              deles ut på sesongavslutningen 2.11.21. 
 

SAK 20/21  ROL-jubileum 2022 

- Kåre Strandes minneløp i 2022 arrangeres som et åpent klubbmesterskap med sosial samling 
etterpå. 

- Jubileumsskrift/feiring.  Night Hawk er vårt sportslige jubileumsarrangement, arrangeres 20.-
21.august, 2022.  Frode har tatt på seg redaksjonsansvaret for et jubileumsskrift. På nyåret 
setter vi ned en festkomité som planlegger fest den 29.10.22. Live reserverer lokaler på 
Klekken hotell allerede nå. 

SAK 20/21 Klubbutvikling / Målstruktur 2022-26 

Utvalgene utarbeider forslag til delmål for sine ansvarsområder og evt tiltak.  Dette diskutere vi 
nærmere på sesongavslutningen 2.11. Frist for oversendelse AU 26.10.  

SAK 21/21  Trig-punkt rydding i Ringerike kommune 

ROL har etter en henvendelse fra Ringerike kommune tatt på seg å inspisere, evt. rydde de fleste 
trigonometriske punkter innafor kommunen.  Det dreier seg om 242 punkter som godtgjøres med kr 
700,- per punkt.  ROL har undertegnet en avtale med kommunen.  Brede er ROLs kontaktperson for 
oppgaven som vi har tenkt skal være en dugnad der alle medlemmer deltar.  Punktene skal være 
registrert og ryddet i løpet av høsten 2021 og våren 2022.    

Brede har sendt en e-post til alle medlemmer der de oppfordres om å melde seg på dugnaden.  
Responsen har vært litt laber.  Vi trenger å sende ut mer informasjon om hva jobben detaljert går ut på 
og hvordan den er tenkt organisert, slik at det blir lettere å melde seg interessert. 

Brede, Kristian og Lars-Inge jobber litt videre med hvordan arbeidet skal organiseres og punktene 
registreres. 

Brede og Kristine legger ut informasjon om prosjektet på hjemmesida. 

Vedtak: Vi kjøper i første omgang inn en batteridrevet bajonettsag til å rydde metallbolter/jern som 
               skal bort. 
 

SAK 22/21 Eventuelt 

- Eggemomila kommer til å utgå i år.  HQ -helse er interessert i å ta over arrangementet.  Styret 
støtter dette, og Lars-Inge formidler det.   

- Rydding på lageret planlegges på neste styremøte. 

 

 

Neste møte:  15.november kl.18.00 i klubblokalene i Schjongslunden 

 

20.09.21 
Live Ytrehus 
referent 


