Ringerike o-lag
www.ringerike-o-lag.no
Referat fra styremøte
Onsdag 27. juni kl 19:00
Klubbrommet Schjongshallen
Tilstede: Morten Dåsnes, Marit Tronrud, Knut Aas, Kristine Grønlund, Ivar Lindseth, Anders
Beyer Brattli, Helenn Johanson, Ellen Grønlund, Anne Guro Nøkleby
Fravær: Ingvild Skovly
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Godkjenning av referat fra styremøte 15. februar

Referatet ble godkjent uten merknader
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Referat- og informasjonssaker

Ringkollstua:
Ivar har deltatt på møte ang. Ringkollstuas framtid. Ringkollstua har nå fått tillatelse fra
Fylkesmannen til utvidet overnattingskapasitet. Gruppa arbeider med strategi for videre drift.
Reguleringsplan Kihlemoen:
Med nåværende reguleringsplan vil Kihlemoen vil forsvinne i løpet av 100 år. ROL har gitt
høringsuttalelse på reguleringsplan.
Reguleringsplan Eggemoen:
Utbygging av Eggemoen kan sette begrensninger for framtidige muligheter for bruk av
Eggemoen til orientering. ROL har i høringsuttalelse påpekt våre ønsker og behov for videre
bruk.
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Status årsplan – tiltak 2. halvår – gjennomgang utvalgene
Se vedlagt årsplan og status måloppnåelse

Rekruttering- og treningsutvalget:
Alle aktiviteter gjennomført etter plan i vårsesongen, og trenerne fungerer veldig bra i sine
grupper.
Gjennomført møte i juni med følgende hovedpunkter:
 Etter sommerferien vil det bli to i stedet for tre fellestreninger i uka,
 Det vil gå ut et skriv til yngre gruppe for videre oppfølging.
 Smålandskavlen vil bli vurdert som en klubbtur for alle aldersgrupper som
sesongavslutning.

Kartutvalget:
Eggemoen – pågående arbeid fra Leif Roger.
Oppenåsen – resynfart
Hovsmarka – resynfart
Damtjern-Løvlia – avtale inngått med Løvenskiold vedr. laserskanning av området. Kartet er
aktuelt i forbindelse med 2-dagers 2015.
Nærkart, skolegårdskart – ungdommene synfarer, se sak 10/12.

Arrangement
Gjennomførte:
 Tyrinatta – vurdere bedre reklamering for bedre deltakelse. Spille mer på Tiomila?
Fortsette med modellen fra 2012 med tre, korte etapper (fire etapper tom. 2011)
 VM-testløp – bra gjennomført! En erfaring er betydningen av å avklare eventuelle
misforståelser i forkant – viktig å snakke sammen!
 Ringeriksløpet – lav deltakelse, diskusjon om vi bør være mer aktive med
markedsføringen? Innbydelser på bilruta i o-løp, eks. Eiker-løpet?
Planlagte:
 Klubbmesterskap torsdag 16. august – arrangeres av Tonje, Øyvind – Hovsmarka.
Programvare tidtakning:
BuOK har arrangert seminar om forenklede løpsarrangement med deltakelse fra ROL. Kurset
ga en overordnet innføring i Brikkesys, som blir benyttet aktivt i Oslo. Der består
arrangementsutstyret av en koffert med PC, minitimer mm.
Videre arbeid:
ROL vil gjøre en vurdering av valg av system i samarbeid med Fossekallen og Viul. Hvilken
løsning blir enklest arrangørmessig ? Hva er terskelen for bruk?
Mulig gruppe for vurdering Brikkesys vd Emit: Stig, Kari, Lars Inge. Lars Inge og Kari bør se
nærmere på konverteringsrutiner.

Route Gadget
Utvalget ønsker å øke bruken av Route Gadget
Importere GPS-data i Route Gadget?
Drakter
Ny ladning av drakter har ankommet. Knut vil stå for draktsalg på klubbmesterskapet.

Tur-o-utvalget:
Salget ser ut til å gå bra!
 Registrert tur-o-tilbudet på tur-orientering.no
 10 utsalgssteder.
 Ikke salg hos bedrifter
Videre oppfølging:
 Tur-o-konvolutter bør være til salg på alle karusell-løp.
 utsalgssteder bør framgå av hjemmesiden

Dugnadsutvalget:
Gjennomførte:
 Grenaderen – 34.000 kr i inntekt, bra gjennomført
 Ringeriksmaraton – ny avtale med Ringerikes blad. Venter på vedtekter for signering.
Bestillinger, avtaler, og tillatelser er i rute.
Planlagte:
 Eggemomila – lørdag 6. oktober. Ingen ny henvendelse fra Norges friidrettsforbund
ang. innmelding i forbundet…

Informasjonsutvalget:
Nytt nummer av Trollposten før sommeren.
O-laget synes godt i Ringerikes blad!
Hjemmesiden er oppdatert.

Ungdom
Har arrangert sommertur, og har ungdomstur på gang til høsten
Felles for alle utvalgene: Er godt i rute med årsplanen!
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Økonomistatus
Gjennomgang av hovedtrekk – vesentlige avvik i forhold til budsjett.
Utvalgene må ta opp dersom det innenfor eget arbeidsfelt ligger an til
vesentlige avvik – eller en ønsker midler til tiltak som ikke er budsjettert.

Marit ga en status om økonomien i o-laget så langt i 2012. Statusen viser en romslig økonomi,
ikke minst pga. gledelige midler som har blitt tildelt o-laget:





Sparebankstiftelsen har gitt 65.000 kr til skolekartprosjektet.
Fra NOF –totalt 23.000 kr til arbeid med skole (7.000), rekruttering (6.000) og trening
(10.000).
Tilskudd fra Ringerike kommune – 25.000 kr, ekstra midler til barn og unge.

Økonomiske avvik:
 Det har sneket seg inn en feil i budsjettet for 2012. I posten Årsfest/-avslutning er
inntekter/utgifter byttet. Her skal 9000 kr være oppført som inntekt, mens 15.000 kr
skal være budsjettert som kostnad.
 Vi har fått en uforutsett kartutgift i forbindelse med Tyrinatta 2011 som dekkes av
kartfondet. Dette skyldes kartutgift til Fossekallen for kjøp av Hensmoen-kart
Utvalgene hadde ingen vesentlige avvik å rapportere fra budsjett.
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Medlemsverving
Antall medlemmer er viktig for ROL, og det er et hovedmål i norsk orientering
å fordoble medlemstallet innen 2020.
Status medlemmer – hvem har deltatt så mye i år at de bør få oppfordring om å
melde seg inn? Andre tiltak for medlemsverving?

Status pr. juni 2012 er 8 utmeldinger, og 8-9 nyinnmeldinger.
Aktive rekrutter vil få tilsendt brev med en henvendelse om medlemskap i ROL.
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Treningsleir ungdom, - evaluering Tyrkia-leir – framtidig mønster for
vintersamlinger

Evalueringen som er gjennomført viser at ungdommene var godt fornøyd med samlingen.
En slik samling er et økonomisk løft for klubben, og har også krevd mye dugnadsinnsats fra
ungdomsgruppen. Styret ser verdien av en slik samling og ønsker at en slik samling blir
gjennomført med 2-3 års mellomrom. Mulig ny langtur vil da bli i 2014 evt. 2015.
I 2013 vil det være aktuelt med barmarksamling i Danmark eller Sverige.
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10/12 Skole- og nærmiljøkartprosjektet
Mottatt gave på 65.000 fra Sparebankstiftelsen gjør det mulig å tilby betalt
sommerjobb til ungdommene med synfaring og sette kraft bak arbeidet.

Informasjon om status og planer.
Synfaringen vil være en kombinasjon av sommerjobb og o-teknisk opplæring.
6 ungdommer i gang med synfaring, der avlønningen er en kombinasjon av standardsatser og
timebetaling (100 kr pr. time). Ungdommene fører da timer på arbeidet som utføres.
ROL slipper å betale arbeidsgiveravgift.
Pågående kartprosjekter:
 Vik – Øyvind
 Sundvollen Oppvekstsenter – Morten
 Veienmarka – Håvard





Veien – Ingvild
Eikli – Kristine og Lars
Scjongstangen – Lars-Inge setter sammen grunnlag, Kristine og Lars fortsetter.

Toso – ikke noe i gangsatt, men det vurderes oppstart også her..
Det kan i tillegg bli aktuelt å søke om spillemidler til å dekke utgiftene til skole og
nærmiljøkartene.
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11/12 ROL 40 år – Festkomite
ROL er 40 år i år og har markert jubileet bl.a. gjennom VM-uttakingsløpet.
Arbeidsplanen og tradisjon forutsetter også en ”årsfest”.

Det nedsettes en festkomite på 3-4 personer.
Anne Guro følger opp.
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12/12 Høstsesongen – aktivitetsplan

Avklaringer:
 Rekrutt- og treningsutvalget sløyfer fellestrening tirsdag, men legger opp til
fellestrening torsdager. Der treningen kolliderer med Ringerikskarusellen vil tilbudet
være en gang pr. uke.
 To løp i karusellen er satt opp på Kihlemoen – bør avtale med de aktuelle at de foregår
i hver sin del av terrenget (Oppenåsen og Kilemoen) – Anders følger opp
 Det er satt opp langdistanse på to løp i karusellen – Anders sjekker ut om et av løpene
skal være normaldistanse
I tillegg vil Sissel lage en detaljplan for barn og ungdom.
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Start planlegging 2013

Sted for klubbtrening vinter (søknad gymsal)
- Ullerål skole blir valgt for vinteren 2012-2013.
Områder for tur-o – parkering, postsjekk
- Tur-o-utvalget følger opp.
Tyrinatta:
- Sted: Kihlemoen – krever at vi lykkes med å få tak i innendørs lokaliteter. Dernest vil
Kartverket være aktuelt. Resynfaring på Hensmoen kan også vurderes.
Ringerike 2-dagers:
- Sted: Eggemoen. Sjekke opp om ROL er satt opp som KM-arrangør i 2013.

Eventuelle andre saker
Ingen

05.08.2012
Anne Guro Nøkleby
Nestleder/sekretær

