Ringerike o-lag
www.ringerike-o-lag.no
Referat fra styremøte
Tirsdag 22. november, kl 19.00
Klubbrommet Schjongshallen
Tilstede: Morten Dåsnes, Marit Tronrud, Knut Aas, Kristian Kihle, Lars-Inge Arnevik,
Kristine Grønlund, Ivar Lindseth, Anders Beyer Brattli, Magne Kvamme (for Helen
Johanssen), Anne Guro Nøkleby
Fravær:, Halvor Engen
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Godkjenning av referat fra styremøte 18. oktober

Referat godkjent.
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Referat- og informasjonssaker
 Kartutvalget jakter videre på O-cad-lisensene. ROL har ikke behov for profesjonell
lisenser.
 ROL har fått kopi av brev fra Norges orienteringsforbund til Statens Vegvesen der
NOF stadfester at o-kart er å regne som idrettsanlegg. Dette ble tatt opp som sak i
NOF etter ROLs høringsuttalelse til planprogram for E 16.
 Planprogram for reguleringsplan Kilemoen – etter høringsrunden skal idrett og
friluftsliv tillegges økt vekt.
 OL har i brev til Hole kommune kommet med innspill til kommunedelplan for Kultur,
idrett og folkehelse 2012-2019 i Hole.
 Klubbkveld arrangert 13. november, ca 55 frammøtte, få tur-o’ere møtte.
 Ny organisering av treningsaktiviteten fra 01.11.11. Hovedløpsgruppa (13-16 år)
fordeler seg på yngre og juniorer. Vellykka grep så langt.
 Ribbemarsjen gjenstår som dugnadsarrangement i 2011. Viktig å markedsføre
Ribbemarsjen tidlig.
 Løvliasamlingen blir fredag17.-lørdag 18. februar 2012. Dette faller sammen med
Grenaderen lørdag 18. februar – kan utelate noen fra samlingen, men lette arbeidet på
væskestasjonen. Kristian bestiller ca 30 plasser. På samlingen booker vi ny helg for
vinteren 2013, med utgangspunkt i lørdag-til-søndags opphold.









Aktuelt med ny ungdomsdugnad før jul på for inntjening til Tyrkia-turen, også nå på
Kartverket. Pr. november er utgiftene til turen 25.000 kr for ROL, 19.000 kr er tjent
inn gjennom dugnader, resten blir dekt opp som egenandel. Nye dugnader går til å
redusere klubbens andel. 14 i ungdomsgruppa er aktuelle for tur, sammen med to
trenere. Fire ROL-inger er med i tillegg og betaler selv.
ROL har forpliktelser overfor Tronrud Bygg i forbindelse med støtte til Oppenåsenkartet, der vi nå ”skylder” Tronrud et orienteringsopplegg for bedriften. Dette
arrangementet tas med i årsplanen. Det samme gjelder for Sundvollen hotell, der vi har
forpliktet oss til å stille med orienteringsløyper som motytelse for bidrag til kart.
Møte mellom o-lagene på Ringerike – ROL, Fossekallen og Viul, ble gjennomført 21.
nov for koordinering av kartleggingsaktivitet. Det var mest aktuelt for avklaring i
forhold til Eggemoen, der ROL ønsker å kartlegge Marigård mot Velteplassen som
også Fossekallen er interessert i. Fossekallen som skal ha jubileumsarrangement 2013,
og planlegger nytt kart over Gørrtjernlia til det.
Ringeriksklubbene ønsker en felles løsning for en sømløs kartdatabase for alle kart på
Ringerike. Alle klubbene må forplikte seg, der forvaltning av kartdatabasen kan bli en
mulig betalt jobb til Leif Roger Hultgreen. Aktuell fordeling av utgiftene til en slik
løsning - 50% ROL, 25% på de andre klubbene. En avtale om fri benyttelse for alle
klubbene til trening mm. må forhandles fram. ROL positive til avtale, og følger opp
arbeidet.

Sak 34/11

Nærmiljøkart og skolekart – utsatt sak fra sist møte
Lars Inge og Ivar forbereder

Lars Inge presenterte et at mål bør være at alle skolene har skolegårdskart i målestokk 1:1000
-3000. Neste nivå er at enkelte skoler vil kunne ha nærområde kart, der 1-2 kart kan være
aktuelle for å tilfredsstille normen for sprintkart (eks. Eikli -Schongslunden, Veienmarka,
Viksåsen).
Punkter som ble diskutert:
 Prioritere et skolegårdskart pr. kommune - Ringerike, Hole, Jevnaker?
 Mulig å dekke opp opptil 50% av utgiftene til nærmiljøkart gjennom spillemidler.
ROL har avtale om gratis bruk av kartgrunnlag med Hole og Ringerike kommuner,
Viktig at kartgrunnlaget verdisettes og inngår i av verdien av kartet som grunnlag for
spillemiddelsøknad, og skal ikke anses som dugnadsinnsats
 Et nærmiljøkart på Sundvollen oppvekstsenter er planlagt i 2012.
 Skolene bør få printet kart til sin orienteringsopplæring – ofte vanskelig for skolene å
ta ut fargekart fra kartfil.
Vedtak:
Styret er enig om at deler av kartfondet bør investeres i nærmiljø- og skolegårdskart.
Kartutvalget har fullmakt til å foreta nærmere prioriteringer i samarbeid
medrekrutteringsutvalget (Lars Inge), samt utarbeide en plan over utarbeidelsen av skole- og
nærmiljøkart. Utvalget bestiller nødvendig kartgrunnlag fra kommunene, der Leif-Roger
Hultgreen vil være aktuell for den videre utarbeidelsen.
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Hovedansvarlige til løpsarrangement 2012 – utsatt sak fra sist møte

Følgende hovedansvarlig er satt opp på ROL’s arrangementer i 2012:
Tyrinatta 17. april
- Løpsleder: Kristian
- Løypelegger: Lars-Inge
VM uttak 31. mai
- Løpsleder: Morten
- Løypelegger: Olav Høgseth (Lars-Inge – klubb-kontrollør)
- ROL-karusell samme dag: løpsleder Lars Fjeldstad
Komite: Morten, Olav, Lars Inge, Marit (økonomi, budsjett/regnskap, salg), Knut (arena)
Ringeriksløpet 9. juni – samme helg som Jonsokløpet (10. juni)
- Løpsleder: Knut Helland,
- Løypelegger: Arrangementsutvalget arbeider videre for å få på plass løypelegger - en av
junior-løperne med bistand fra en erfaren senior kan være aktuelt.
Jonsokløpet og Ringeriksløpet markedsføres sammen som en løpshelg på Ringerike. Om ROL
skal bistå Fossekallen med Jonsokløpet bør vi se på en foredeling av overskudd i forhold til
innsats.
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Klubbmesterskap - klasser og løyper
ROL har nå nedenstående klasser og løyper i Klubbmesterskapet. Vi ser særlig
at D og H 40 løper lengre løyper enn de oppsatte og dermed konkurrerer i D
og H 21. Bør vi endre – eller skal løypene i Klubbmesterskapet være slik at
flest mulig kan delta og de ”spreke” heller går opp en klasse (løype)?
Eventuelle endringer er årsmøtesak.
2 km : D-12, H -12, H 13-14, D 13-14, D 40- D 60-, D 75-, H 60- , H 754 km: D 15-16, H 15-16, D 17-20, D 21-, H 40
6 km: H 17-20, H 21

Vedtak:
Styret ønsker ikke at det skal være for mange klasser i klubbmesterskapet.
Klasseinndelingen forblir uendret.
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Budsjett 2012 – Medlemskontingent 2012
AU har fullmakt til å sette opp endelig budsjett.
Det er imidlertid viktig at utvalgene melder inn aktuelle endringer i forhold til
2011. Av kjente ting vi må ta høyde for er kart Eggemoen, utstyr (jf
spillemiddelsøknad), vinterleir Tyrkia, kun Ringeriksløpet (ikke 2-dagers),
Økt satsing rekruttering (?)
Samla har vi gjort grep i år for å øke inntekter og begrense utgifter, men har
fortsatt behov for å styrke økonomien.
Medlemskontingenten ble sist endra i 2010, og bør vel økes litt igjen.

Kontingenten er nå enkeltmedlemmer under 17 år k 220, enkeltmedlemmer
over 17 år kr 500, støttemedlemmer kr 220 og familiemedlemskap kr 1050.
Punkter som ble diskutert:
 Ivar kom med et innspill på å vurdere om o-laget skal dekke startkontigent for voksne
medlemmer (over 21 år), og at dette kan være et mulig tiltak dersom klubbøkonomien
sliter med å gå i balanse.
 Morten har sett nærmere på tall med utgangspunkt i forslaget. Gitt at regnskapet 2011
går i balanse bør det være forsvarlig å opprettholde samme regler for dekking av
startkontingen. Siden vi hadde en endring av reglene i fjor vil det også være uheldig å
endre igjen nå.
 2012 kan bli et strammere år – vi har ikke et 2-dagers arrangement som gir inntekter.
Mulighet for underskuddsbudsjett 2012.
 Vi bør se på muligheter for å øke markedsføring og salg av tur-o

Vedtak:
AU lager budsjett med fullmakt fra styret.
Styret foreslår overfor årsmøtet:
 grensa for høy/lav kontingent enkeltmedlemmer flyttes til 21 år (fra 17 år).
 Ca. 10% økning på medlemskontingent.
Medlemskontingenten for 2012 fastsettes da til
 Enkeltmedlemmer under 21 år kr 250
 Enkeltmedlemmer 21 år og eldre kr 550
 Støttemedlemmer kr 250
 Familiemedlemskap kr 1.200
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Årsmelding 2011 – Arbeidsplan og satsingsområder 2013
Drøfting av hovedmomenter i forslag til styrets årsmelding.
Utvalgene har frist til å fremme sine forslag til leder 17. desember, jf sak 30/11

Ved utarbeidelse av arbeidsplaner bør utvalgene bruke måldokumentet som utgangspunkt.
En viktig årsmøtesak blir forslaget om å slå sammen rekruttering- og treningsutvalget.
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Kretsting Buskerud 24.11.
Drøfting av saker som skal behandles på Kretstinget.

ROL har ingen spesielle saker til behandling.

04.12.2011
Anne Guro Nøkleby
Nestleder/sekretær

