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STYREMØTE ONSDAG 8. JUNI, KL 19.00 – 21.30
KLUBBROMMET SCHJONGSLUNDEN
Tilstede: Morten Dåsnes, Marit Tronrud, Ellen Grønlund, Anders Beyer Brattli, Kristian
Kihle, Lars-Inge Arnevik, Helen Johansson, Kristine Grønlund, Ivar Lindseth
Fravær: Knut Aas, Halvor Engen

SAKER
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Gjennomgang og godkjenning av referat fra styremøte 23.2.11
Referatet godkjent
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Informasjonssaker
a)
Saker fra AU-møte 9. mars
AU-hadde et uformelt møte der dette var de mest sentrale sakene:
o Nytt lagstelt og EKT-utstyr på plass. 1/3 av disse utgiftene blir
dekket opp av spillemidler som NOF fordeler.
o Egenandelen på løpsdeltakelse og turer sendes ut to ganger pr.
år, etter vår- og høstsesong. Medlemskontingenten sendes ut
som et eget krav ved sesongstart.
o Spillemiddelsøknaden ang. søknad om spillemidler til
orienteringskartet Oppenåsen – Kihlemoen var først ikke med på
Ringerike kommunes prioriteringsliste av spillemiddelsøknader
med den ”begrunnelse” at ROL ikke hadde økonomisk
ryggdekning til å bære et slikt prosjekt. Morten har fulgt opp
denne glippen veldig godt , og søknaden ble tilslutt innvilget av
Buskerud fylkeskommune med en tildeling på 72.000 kr.
b)

Planprogram reguleringsplan Kilemoen. Uttalelse fra ROL og
Ringerike idrettsråd vedlagt.
o ROL sendte en høringsuttalelse datert 10.04.2011. Det er positivt at
Ringerike Idrettsråd har støttet vår uttalelse.
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Økonomistatus
Informasjon om hovedtrekk i økonomien i forhold til budsjett fra Marit
-
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Ringerike kommune har tildelt ROL 10.000kr til kart Oppenåsen –
Kilemoen og til barne- og ungdomsarbeid.
Deltakelse med 2 lag i Jukola er ikke budsjettert, vil komme inn som en
ekstra utgiftspost.
Kommer til å merke avlysningene av alle o-løpene på vårparten pga.
snømengdene, siden det blir færre starter enn budsjettert.
Ingen av utvalgene har vesentlige avvik i forhold til budsjett

Informasjon om status og planer i utvalgene i forhold til arbeidsplan
-

Rekrutteringsutvalget – Lars-Inge
o Holdt to nybegynnerkurs over 5 kvelder i Hole og på Ullerål. Tre
sise kurskvelder felles for begge kursene. 25 personer (barn og
voksne) har deltatt på kurset.
o FinnFram-dagen arrangert mandag 23. mai. Arrangementet inngikk
som kurskveld nr. 3 i nybegynnerkurset. Ca. 50 deltakere - har vært
noe flere med når dagen har blitt arrangert i helgen.
o 5 deltakere på O-troll-leir på Modum 18-19. juni
o Skolesprinten vil bli arrangert på Helgerud, Vang, Ullerål,
Hallingby

-

Treningsutvalget - Kristian
o Stor aktivitet!
o Forberedelse av treningsleir i Tyrkia for ungdomsgruppa,
vinterferien 2012
 En gulrot for ungdommene, holde på de vi har grep om.
 Aldersgruppe 16-20 år, ca.15 aktuelle, to ledere
 Kostnad pr. deltaker 5-6.000 kr. Kostnaden dekkes gjennom
treningsstipend fra klubben, med egenandel opp mot 50%,
som vil bli redusert ved dugnadsinnsats (se dugnadsutvalget)
 Stipendandelen vil bli basert på trinnvis dekning med
utgangspunkt i frammøte på treninger og dugnader. Flere
dugnader er allerede gjennomført (se dugnadsutvalget).
 Styret er positive til tiltaket, som da vil bli klubbsatsingen i
2012 med en utgift for klubben på opp mot 25.000 kr.
Tiltaket vil gi mindre slingringsmonn til andre satsnings i
2012.
o Yngre løpere har etterlyst enda mer trening, gjerne som etterløping
etter ROL-karusell og andre løp i nærområdet. Denne treningen bør
være mer uformell, siden utvalget ikke har kapasitet til flere
organiserte treninger enn det vi har nå.
o Utvalget skal ha en planleggingskveld for aktivitetene for
høstsesongen.
o Hovedløps-samling i slutten av juni på hytta til Unn og Kristian,
viktig å passe på løpere som har vært mindre med i år enn tidligere.

-

Ungdomsutvalget - Kristine
o Ungdomstur 27-29 juni på Fjorda, ca 10 ungdommer har meldt
interesse. En voksen blir med om noen av de yngste ungdommene
melder seg på.
o Ønsker sommertrening, litt vanskelig å få noen i gruppa til å binde
seg til å arrangere på denne tiden.
Ungdomsgruppa tar også selv initiativ til uformell trening, avtaler
nå også via Facebook, i tillegg til SMS. Bør også legge ut en
melding på nettsidene – om det er planlagt i god nok tid, så flest
mulig får tilbudet.
Sommertreningen kan med fordel samkjøres med Ukas løype for
alle medlemmene

-

Tur-o utvalget- Helen
o 250-300 konvolutter er klargjort
o Lagt ut for salg hos 5 bedrifter, NIMI aktuell til neste år spesielt
siden Helgelandsmoen er planlagt som et av kartene
o Tilbakemelding om uheldig plassering av tur-o-post på Heggen,
ROL har beklaget plasseringen. For å unngå uheldige områder bør
kartene velges på høsten, siden vi da kan sjekke terrenget før
postplassering bestemmes.

-

Kartutvalget- Ivar
o Sundvollen-kartet ferdig, også ønske om skolekart over Sundvollen
Oppvekstsenter. Må innhente trykkepriser, og bestemme hvor
mange kart som skal trykkes opp.
o Oppenåsen/Kihlemoen vil være ferdig til ROL 2-dagers i slutten av
august. Helgerud skole legges inn pga egnethet som samlingsplass.
o Damtjern/Løvlia er under planlegging, og vil være aktuelt som kart
under ROL 2-dagers i 2013.
 Vestlig avgrensning til veien Damtjern – Løvlia
 I øst vil kartet ikke få noen tydelig geografisk avgrensning.
Denne avgresningen må også vurderes opp mot disponible
midler for utarbeidelse av kartet – et stort areal blir dyrere
enn et mindre…

-

Arrangementsutvalget - Anders
o Aktiviteten er dekt opp av andre saker på møtet (VM-uttakningsløp, klubbmesterskap)
o Planlegger større opprydning på lageret, bør være mer røffe med å
kaste. Viktig at materiale blir kvittert inn/ut - ellers vanskelig å
holde oversikt.
o Helgelandsmoen kan være aktuelt som lager for tyngre utstyr som
ikke er så ofte i bruk.

-

Dugnadsutvalget - Ellen
o Skogplanting gjennomført, ungdomsdugnad
o Kartdugnad på Kartverke gjennomført, ungdomsdugnad
o Stirydding av turvei Sundvollen – Nes gjennomført i mai,
ungdomsdugnad

o Bare 16 personer har meldt seg for Ringeriksmaraton. Forslag om at
aktuelle personer bare settes opp i de ulike funksjonene, og at de
som ikke kan stille beskjed om det. Utvalget ønsker at nyheter av
denne typen på hjemmesiden ligger blant de ferskeste nyhetene
lenger.
Forhold rundt uklare vedtekter vil bli tatt opp på i komiteen for
Ringeriksmaraton.
o Web-siden for Eggemomila er oppdatert med informasjon om årets
løp. Ny webmaster etter Geir Nilsen blir Lars Inge.
o Suksess med Grenaderen, inntjening ca. 27.000.
o Ivar opplyste av Hole kommune kan tilby mer stirydding
(Pilgrimsleden mm.). Kan være aktuelt som ungdomsdugnad,
spesielt tidlig i skoleferien.
-
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Informasjonsutvalget
o Ingen spesielle nyheter
o Ønsker kategorisering av nyheter, må da kanskje legges dobbelt.
Tar kontakt med Guttorm for å sjekke hva som er mulig med den
løsningen vi har.

Avtale med Norges orienteringsforbund om VM uttakingsløp 2012 –
markering av ROL 40 år
Forslag til vedtak:
1. Ringerike o-lag godkjenner avtale med NOF om VM-uttakingsløp 2012 og
ser fram til samarbeid.
2. Arrangementsutvalget får i samarbeid med AU i oppgave å oppnevne
arrangementskomite med løpsleder, løypelegger, arenasjef og
økonomiansvarlig, og avklare arena på idrettsanlegget i Heradsbygda, snarest.
3. Uttakingsløpet blir en viktig del av ROLs 40 års jubileum.
Vedtatt.
Kommentarer:
- NOF møtte oss på at vi ikke måtte sperre terrenget umiddelbart, og at
målgang ikke blir i Hønefoss
- Må utføre synfaring av hogst vår 2012, VDG-kontakt Frode aktuell for
avklaring av innmeldte hogster. Bare tydelige slep bør tas med på kartet.
- NOF står for trykking av kartet i 1:15.000.
- 50 herrer, 30 damer er forventet å delta.
- Publikumsløp parallelt, del av ROL-karusell.
- Aktuelle samlingsplasser er HIL-stadion eller Helgerud skole

Sak 13/11

Samarbeid med skoler – oppfølging av skolekartundersøkelse fra Norges
orienteringsforbund
NOF har utført Questback-undersøkelse mot alle grunnskolene, 50% har svart.
Notat med oversikt over tilbakemeldinger fra skoler i Hole, Ringerike og
Jevnaker og forslag til vår oppfølging er utarbeidet.

-

-

Trenger oppdatering av enkelte skolekart for å kunne følge opp de
Ringeriksskolene som har svart positivt til oppfølging.
Kan søke om nærmiljøanleggsmidler fra Buskerud fylkeskommune, er
mulig å få opp mot 20.000 kr
Nærområdekart kan også utarbeides ved å ta inn FKB-data, konvertere til
O-Cad format, så videre synfaring/regntegning av ROL-inger. Kan også
støtte seg til Google Street View, gode erfaringer fra Asker.
Mulige sponsorer på skolekart? Kan bli et satsningsområde.
Anne Guro følger opp Sundvollen Oppvekstsenter med et tur-o lignende
opplegg for skole, SFO, barneidrett. Mulig prototype som kan brukes inn
mot andre skoler.
En løype for Sundvollen hotell inngår da i opplegget som en del av avtalen
med hotellet i forbindelse med at hotellet har sponset kartet med 10.000 kr.

Vedtak:
Styret støttet forslaget til brev til skolene utarbeidet av Morten. Brevet skisserer
en oppfølging av de skolene i Hole, Ringerike og Jevnaker som responderte på
undersøkelsen.
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Høringsuttalelse til Norges Orienteringsforbund om forbundsavgift
Morten presenterte et utkast til uttalelse fra ROL ang. en ny modell for
løpskategorier og avgifter. Av brevet framgår det at ROL er positive til forslaget.
Vedtak:
Styret godkjente forslaget, og stilte seg bak svaret til Morten.
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Klubbmesterskap 2011
Etter samtale med involverte kom vi til at det var bedre å ha klubbmesterskapet
til høsten enn i juni – som vi har hatt de siste årene.
Vedtak:
Klubbmesterskap arrangeres 18. august på Eggemoen, siden Lars Inge som
fjorårets mester har planlagt løyper der allerede.
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Tanker om 2012 og planlegging i forkant
Mange engasjerer seg i ROLs ve og vel og kommer med tanker om hvordan vi
kan utvikle oss. På bakgrunn av innspill og egne tanker ønsker jeg å lufte noen
ideer for arbeidet neste sesong – smått og stort i litt usystematisk orden:
- Felles utvalg for rekruttering og trening med
o Utvalgsleder som koordinerer arbeidet
o Stafettansvarlig (uttak sammen med uvalgsleder og ansvarlig for
aktuelle gruppe)
o Ansvarlig junior (D/H 17-)
o Ansvarlig gutte- jenteløpere, Hovedløp, (D/H 13-16)
o Ansvarlig rekrutter (rekruttoppfølging, O-Troll)

-

-

o Ansvarlig rekruttering (N-kurs, skolesprint, Finn Fram dag)
o Ungdomsrepresentanter
o Statistikkfører
Fastsette kart til tur-o høsten før, - gir tid til å sjekke kart,
postplasseringer, parkering om høsten før posttrykking
Fastsette sted og løypelegger for Tyrinatta om høsten slik at løypene kan
legges på barmark om høsten. Sammen med at hovedansvarlige for VM
uttakingsløp må oppnevnes betyr vel det at også løpsleder og løypelegger
til Ringeriksløpet bør oppnevnes til høsten – avklare med Fossekallen
ansvar for Jonsokløpet.
Mer fokus på spenst, styrke bein og koordinasjon på fellestreninga i
vinterhavåret. Bør antakelig innebære at vi ikke har intervalltrening i
forkant, men legger intervalltreninga til annen treningsdag.
Mortens tanker ble luftet på møtet og styret er enig i at det er en god tanke å
slå sammen trening- og rekrutteringsutvalget. Også enighet i at det gir
bedre planlegging i å oppnevne løpsledere og løypeleggere til kommende
arrangementer på høsten.
Ang. Jonsokløpet kan bør det også avklares om Viul kan ha noen formell
rolle her videre. ROL har vært medarrangør sammen med Fossekallen
annen hvert år, som et 2-dagers løp sammen med Ringeriksløpet.
Av tanker som kom opp under diskusjonen var ideen om å lage egne
kartutsnitt for tur-o. Dette må da sees i forhold til verdien av å ha hele
kartet, som enkelte tur-o-deltakere kan ønske seg.
Vi ble enige om å ta opp igjen punktene over på neste styremøte.

Eventuelle andre saker
O-Cad-lisens:
Styret godkjenner en oppgradering av O-Cad (ca. 2.500 kr). Følges opp videre av Ivar. Vi må
også løse det praktiske rundt bruk av en lisens mot flere brukere.

23.06.2011
Anne Guro Nøkleby
Nestleder/sekretær

