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

Referat fra styremøte
Onsdag 19. juni kl 19:00 – 21:30
Klubbrommet Schjongshallen
Tilstede: Morten Dåsnes, Mette Eline Heimstad, Ivar Lindseth, Juha Viena, Ellen Grønlund,
Knut Aas, Helen Johannson, Knut Edvard Helland (for Kristine Grønlund) Anne Guro
Nøkleby (referent)
Fravær: Aina Viena, Håvard Bakke, Kristine Grønlund
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GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 20.2.13
Vedtak:
Referat fra styremøte 20.2.13 godkjennes.
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INFORMASJONSSAKER
a) Fossekallen, Viul og Ringerike o-lag er tildelt NM ultralang 2015.
NM avholdes 22. august 2015.
Styret drøftet Viuls styrevedtak om ikke å betale løpsavgift i forbindelse
med et løp som skal arrangeres i 2014, og at dette vil kunne komplisere
samarbeidet rundt NM-samarbeidet. Morten tar dette opp til drøfting med
Viul.
b) Ti på topp Ringerike
Ti på Topp legges til rette av Bedriftsidretten, men er åpent for alle. Av 18
gå- og sykkelturer har ROL ansvaret for fire turer - Spålsberget, Hensmoen
- Vesletjern, Lensmannsmordene, Hovsmarka.
c) Stiprosjekt Hole
Løypelaget i Holeværingen mfl har søkt Gjensidige-stiftelsen om midler til
utbedring av løypenettet på Helgelandsmoen – Vik. ROL er engasjert i
dette arbeidet gjennom Morten. Løypene ved Sundvollen kan bli aktuelle i
neste trinn.
d) Uttalelse om nærfriluftsområder på Ringerike

ROL har gitt innspill til planstrategi og planprogram i forbindelse med
revisjon av kommuneplan for Ringerike kommune. ROL er bekymret over
at det for bynære friluftsområder for idrett og friluftsliv, foreligger
betydelige utbyggingsplaner/-ønsker. Spesielle utfordringer knytter det seg
til Hensmoen og Hovsmarka (Treklyngen). Forslag til uttalelser i slike
saker sendes styret, og det er viktig at styremedlemmer melder hvis de er
uenige eller har tilleggsmomenter.
e) Møte i Hole kommune, kultur v Anne Guro
Fikk noen innspill på mulige støtteordninger som kan være aktuelle for
klubben.
f) Møte Ringerike idrettsråd v Morten
Morten framhevet betydningen av å ivareta nærfriluftsområdene på møtet.
g) Innspillsmøte Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud 2014- 2017, v Ivar
Ivar og Knut Helland (representerte BuOK) deltok på møtet. Hovedfokus
på møtet var på regionalt samarbeid Innspill til det videre strategiarbeidet
ble gitt i form av gruppearbeid. Tilskuddsordningen til næranlegg ble
diskutert, ønsket tatt inn.
h) Spillemiddelsøknad
Vi fikk avslag på spillemiddelsøknad ang. Eggemoen-kartet fra Buskerud
fylkeskommune. Dette var som forventet. Søknaden fornyes til neste år.
Søknaden ang. som gjelder skolekartene er ennå ikke behandlet.
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ØKONOMI

Økonomigjennomgangen ble tatt til orientering
Hovedtall:



Stor faktura på Eggemoenkartet er betalt, samsvar med budsjett
Store utestående beløp på egenandel, draktsalg, medlemskontingent.

Medlemmene oppfordres til å betale gjennom henstilling på ROL-siden.
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MEDLEMSUTVIKLING
Vi har en del utmeldinger fra folk som ikke lenger er aktive i o-laget. Noen nyinnmeldinger, men relativt få ny medlemmer - kanskje ligger an til en nedgang i
medlemstallet i år. Pr. juni har vi 166 medlemmer, noen passive. Det er et viktig mål
for o-idretten å øke medlemstallet.
Vedtak
Styret hadde en runde med forslag til tiltak for økt medlemstall, der dette forslaget skal
fremmes på årsmøtet:
”Rekrutter har gratis medlemskap det året de melder seg inn.”

Øvrig gjennomgang av medlemsutvikling tas til orientering. Styret følger mulige nye
medlemmer.
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STATUS UTVALGENES ARBEID

Kart:
 Eggemoen – synfares, forventet ferdig i juli, dialog med løypeleggerne til
Ringerike 2-dagers.
Tur-o:
 er i rute i forhold til plan, fylt på konvolutter,
Arrangement:
 Gjennomførte og planlagte arrangementer er i rute.
 Tyrinatta’s videre liv har blitt diskutert, også i trening- og rekrutteringsgruppa:
o Vurdere om det skal arrangeres som en stafett, evt. vurdere fellesstartløp ala klubbmesterskapet?
o Legge det inn i ROL-karusellen?
o Skjer det såpass mye i Oslo/Akershus til at det ikke er grunnlag for
Tyrinatta?
Arrangementsutvalget tar vurderingen videre.
Dugnad:
 Grenaderen – 45.000 kr i inntjening, 10.000 over budsjett.
 Tursti Hole – gjennomført, snø under dugnaden.
Informasjonsutvalget:
 God informasjonsflyt på hjemmesiden. Bør bruke SMS-varsling i tillegg for å
ivareta de som ikke bruker hjemmesiden aktivt.
 Undersøke om det er mulig med kobling Facebook vs hjemmeside.
 Registrerer at Ringerikes blad er mindre aktive med orienteringsartikler.
Ungdomsutvalget:
 Ikke representert på møtet.
Rekrutterings- og treningsutvalget:
 Utvalget har avholdt møte for oppsummering av vårsesongen.
 Vellykket satsning med 25-30 barn på Tyristrand. Håper vi lykkes med
utfordringen i å integrere disse rekruttene i de ordinære treningene.
 6 ROL-inger på Hovedløpssamling, 10 på O-troll-leir.
 Skolesprint gjennomført på Sundvollen oppvekstsenter og Hole ungdomsskole.
Ros til mange for godt arbeid første halvår!
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HOVEDOPPGAVER SOMMER/HØST-SESONGEN

Kart:
 Nye skolekart – synfarere har meldt seg, framprioritert på Tyristrand pga god
aktivitet, 3 skolekart på gang på Jevnaker.
 Damtjern-Løvlia-kartet – ønsket av Leif Roger, venter på pris.
 Kleivstua-kartet utsatt – Tyrving har likevel ikke behov for kartet så fort som
først varslet. Spillemiddelsøknader er sendt på nærkartene, siste runde med
slike tildelinger. Spillemiddelsøknader bør også sende inn for skolekart
Jevnaker til Oppland fylkeskommunen.
Tur-o:
 Grønne turer tur-o har søknadsmulighet for midler (kr 10.000) til klubber som
kan bidra med opplegg.. Det er eller vil bli etablert Frisklivssentraler i våre tre
kommuner. Ingen i styret meldte kapasitet til å påta seg slikt arbeid nå. Vi
mangler ildsjeler mot bedriftsmarkedet.
 Vi bør utnytte turorientering på nett, blant annet til å bestille tur-o-konvolutter.
 , (samme som første kulepunkt).

Arrangement:
 Ringerike 2-dagers, 24.-25. august. Hovedfunksjonene er besatt, men har
mange sentrale medlemmer som er bortreist den helgen.
 Sjekk av arrangementsutstyr for høsten og Ringerike 2-dagers. Det er satt av
midler til å oppgradere arrangementsutstyr.
Dugnad:
 Ringeriksmaraton 17.august:
o Ny giv fra Ringerikes blad etter at de ble eneeiere
o ROL skal arrangere barneløp i tillegg til de faste funksjonene våre – det
vil kreve oss mer på løpsdagen. Lars Berglund har fått ansvaret for
barneløpet, og har deltatt på planleggingen. Om vi vurderer det slik at
Barneløpet blir en ekstra belastning for ROL bør vi ta opp muligheten
for et ekstra vederlag for gjennomføring av dette.
o Knut setter opp funksjonærer uten påmelding, der de som ikke kan selv
må finne erstatter.
o Omlegging av løypa vil kreve opptil10 personer mer enn tidligere pga
behov for flere vakter langs traseen.
 Eggemomila 28. september:
o Flemming løpsleder
o Vurdere omlegging av løypa pga fukt i løypa i starten.
 Ribbemarsjen – finne ny leder av arrangementet.
Informasjon:
 Utgivelse av Troll-posten i høst
 Forsøke å få inn en ny artikkel på Puls-sidene i Ringerikes blad.
 Morten bidrar med artikler på sportssidene i Ringerikes blad.

Ungdom:
 Tur 7-8 september for ungdommer13-20 år i forbindelse med løp på Konnerud.
Rekruttering og trening:
 Treningssteder til høsten – Aklangen (aug.), Eggemoen (sept),
Helgelandsmoen (okt).
 Sliter med å følge opp jente-/gutteløpere, finne flere som kan følge opp. Vil
sette opp personlig skygge, tre ganger før høstferien. Liste over aktuelle
”skygger” vil bli fulgt opp.
 Skolesprint planlagt gjennomført på Vang, Hallingby og Ullerål.
 Trening vinterhalvåret – gymsalen på Vik booket på mandager. Vurdere
tirsdager på Ullerål, søknadsfrist gymsaler Ringerike 1. juli.
Videre arbeid følges opp i samsvar med arbeidsplaner og ideer framkommet i
møtet.
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SAKER TIL DRØFTING
a) Deltakelse Ringeriksdagen lørdag 7.september.
Fin måte å markedsføre klubben. Ser om vi kan få noen til å arrangere som
ikke har vært så mye involvert i Ringerike 2-dagers og Ringeriksmaraton.
b) Nytt design drakter
Nytt design ble diskutert. Knut har nå mottatt siste leveranse av gjeldende
design, slik at vi neste gang vil motta drakter i nytt materiale. Vi bør sjekke
ut kvalitet på nye drakter før vi forlenger avtalen med Trimtex. En liten
gruppe bør se på ny design og evt. ny leverandør – tas opp på neste møte.
c) UT-dagen søndag 1. september – mer målrettet enn Ringeriksdagen.
Vurdere deltakelse fra ROL-inger som ikke er aktuelle for KM-stafett.

ANDRE SAKER
Sommer-o-skolen - trenger flere deltakere for å arrangere. Prøver ny annonsering, og utvidet
påmeldingsfrist.
Husk å sende møtereferat til alle i styret ved avholdelse av utvalgsmøter.

Videre møteplan: onsdag 25. september, onsdag 13. november

01.07.2013
Anne Guro Nøkleby
Nestleder/sekretær

