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

Referat fra styremøte
Onsdag 25. september 2013 kl 19:00 – 21:30
Klubbrommet Schjongshallen
Tilstede: Morten Dåsnes, Mette Eline Heimstad, Ivar Lindseth, Juha Viena, Ellen Grønlund,
Flemming Jensen (for Knut Aas) , Helen Johannson, Knut Edvard Helland (for Kristine
Grønlund), Anne Guro Nøkleby (referent)
Fravær: Aina Viena, Håvard Bakke, Kristine Grønlund, Knut Aas

SAKER
Sak 13/13

GODKJENNING AV REFERAT FRA STYREMØTE 19.6.13

Styret drøftet i sak 7/13 på forrige styremøte Viuls angivelige styrevedtak om ikke å betale
løpsavgift i forbindelse med et løp som skal arrangeres i 2014. Dette kunne komplisert NMsamarbeidet. Morten ble kontaktet av Viul kort tid etter der det ble bekreftet at NOF’s regler blir
fulgt.

Vedtak:
Referat fra styremøte 19.6.13 godkjennes.

Sak 14/13
INFORMASJONS- OG DRØFTINGSSAKER
a)
Ringerike 2-dagers
God gjennomføring! (tross en del frafall fra kjernemedlemmer).
O-troll-samlingen må etterfaktureres. Anne Guro følger opp.
b)
Ringeriksmaraton
Vellykket gjennomføring.
Oppfølging til neste år på:
 Bedre merking, spesielt ved Hovsmarka. Må ha merkeband med godt synlig farge
 Mye bry med utsetting av sperringer, ROL ønsker bedre opplegg for dette.
 Vi vil be om ekstra kompensasjon for gjennomføring av Barneløpet dersom ROL skal
ha ansvaret for dette arrangementet videre.

c)
Eggemomila
I rute, forventer ca 150 deltakere.
Følge opp sponsoravtaler som går ut, blant annet med Tronrud engineering - må reforhandles.
d)
NM ultralang 2015
Sammen med Viul og Fossekallen gjennomført Ringerike o-lag 23. september et møte med
Jan Arild Johnsen i NOF ang. NM ultralang.
Dette ble drøftet:






Idrettsplassen på Eggemoen mest egnet som samlingsplass, vurderes opp mot
utnyttelsen av hele terrenget før endelig bestemmelse av samlingsplass.
3 funksjoner er ikke besatt – løpsleder, startansvarlig, premie- og sponsor ansvarlig.
Lars Inge har sagt seg villig til å være løypelegger.
Eggemoen-søknaden ang. spillemidler bør utvides mht. utvidelse av det opprinnelige
kartet (2-3 kv-km). Utvidelsen blir da begrunnet med tildelingen av NM Ultralang.
Kartutvalget ber om pris på ekstraarbeidet.
Eggemoen vil være sperret for trening for NM-aktuelle løpere. Dette vil medføre at
våre egne juniorløpere som er aktuelle for deltakelse ikke kan bruke terrenget til
trening.
Møtereferat foreligger.

e)
O-troll-samling
Det er vår tur til å gjennomføre O-troll-samling i Buskerud o-krets. Sannsynlig tidspunkt for
samlingen blir 14-15 juni dersom Jonsokløpet legges til denne helgen. Anne Guro blir leder
for samlingen. Siden Vikåsen blir ferdigstilt i løpet av høsten kan det gamle bygget til
Tronrud engineering være aktuelt som tilholdssted.

Vedtak:
Informasjons- og drøftingssakene tas til orientering, samt at sakene med oppfølging tas
videre.

sak 15/13
ØKONOMISTATUS
Kasserer Mette rapporterte om god kontroll på økonomien mede avvik på noen poster:







Budsjettoverskridelse på Eggemoen-kartet pga av at kartet ble større enn det
prisestimatet var basert på. Det gir seg utslag i større kostnad til synfaring, regntegning
og trykking. 1/3 av overskridelsen på 15-16.000 kr vil bli dekt gjennom spillemidlene.
Nord-Jysk klubbtur ble noe dyrere enn budsjettert.
Vi har annonsert mer enn budsjettert i Ringerikes blad.
Skolekartprosjektet ligger under budsjett, men dette skyldes blant annet at ikke alle
timelistene fra synfarerne har kommet inn ennå.
God inntjening på Grenaderen – 10.000 kr over budsjett.
Vi selger færre kart enn forventet – 4.000 kr under budsjett.




Litt færre medlemmer enn forventet gir færre betalte medlemskontingenter… AU ser
over resultatene fra Ringerikskarusellen for å se om det er noen aktive som ikke er
registrert som betalende.
Mangler faktura fra Løvlia-samlingen i januar. Mette tar kontakt med innehaver Vidar
for å purre fakturaen.

Vedtak:
Økonomirapporteringen tas til orientering

sak 16/13

STATUS ARBEID I UTVALGENE
Kort (muntlig) informasjon fra hvert av utvalgene om status i arbeidet og
planer i forhold til arbeidsprogram.

Informasjon:
 Trollpost på gang før jul.
 God oppføling av nettsiden vår
Trening/rekruttering:
 Ellen informerte om at det er noe slitasje i gruppen, trenger tilskudd av nye krefter til
neste år.
 Bra oppmøte på trening i forhold til høstsesongen i fjor. Fortsetter med trening ute så
lenge det er bart - sted Helgelandsmoen. Når treningen flyttes inn vil det forsøkes med
to treningssteder:
o Mandag – Vik skole
o Tirsdag – Ullerål
 Det er gjennomført Skolesprint på Vang, der også Ragnhild har et o-kurs over 5
ganger i regi av SFO.
Dugnad:
Dekket opp av sak 14/13.
Tur-o:
 Er i rute i henhold til plan.
 Plukkes ned i høstferien.
 Foreslåtte kart til neste år er Eggemoen, Kleivstua, Kihlemoen og Ringkollen.
Arrangement:
 Mangler løpsledere og løypeleggere på planlagte arrangementer i 2014. Dette blir fulgt
opp framover.
 Datoer for Ringeriks-karusellen blir bestemt i oktober.
 Rydding på lageret planlegges gjennomført i høst. Det vil komme en kostnad på
innkjøp av reoler.
Kart.





Følgende kartprosjekter er under oppfølging:
Vik regntegnes av Leif Roger – skal brukes til trening i vinter.
Tyristrand-kartet – regntegnes av Lars Inge
Skolekart Jevnaker (3) satt på vent pga satsningen på Tyristrand.

Vedtak:
Statusrapport fra utvalgene tas til orientering.

Sak 17/13
KART OG ARRANGEMENTSPLAN
Referatet fra møtet mellom kartutvalget, arrangementsutvalget og AU 11.9.13 ble presentert
av Morten. Referatet er lagt ved møtereferatet.
Vedtak:
Styret slutter seg til planer for kart og arrangement slik det framkommer i referat fra
fellesmøte 11.9.13 mellom kartutvalget, arrangementsutvalget og AU.
Status etter at møtereferatet ble utarbeidet:
 Tyrinatta – Eirin Mathiesen blir løpsleder, Per Erik Opseth løypelegger.
 Hovedløps-samlingen skal gjennomføres på Ringerike i juni. Trenger en avklaringen
på om det er forventet av kretsen at vi skal engasjere oss i denne samlingen.
 Ringerike 2-dagers 2015 – mangler løypelegger for en av dagene, Torunn Økern
Jensen har sagt seg villing til å ta en av dagene. Ingen napp på løpsleder-funksjonen.
Arrangementsutvalget følger opp.

Sak 18/13

HØRING KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FYSISK AKTIVITET I
HOLE OG INNSPILL TIL KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG
FRILUFTSANLEGG I RINGERIKE

Høringsutkast Hole: http://www.hole.kommune.no/kommunedelplan-for-idrett-og-fysiskaktivitet-hoering.5291441-173248.html
Invitasjon til innspill Ringerike kommune: http://www.ringerike.kommune.no/Nyheter/Planfor-idretts--og-friluftsanlegg-i-Ringerike/
Anlegg som det skal søkes spillemidler til, må inngå i planene.
Forslag til høringsuttalelse for Hole og innspill Ringerike, utarbeidet av Morten, ble sendt ut
sammen med møteinnkallingen.
Knut Helland, konstituert rådmann i Ringerike kommune, var inhabil i saken og deltok ikke
ved behandling av innspillet til Ringerike.
Vedtak:
Styret slutter seg til foreslått høringsuttalelse Hole og foreslått innspill Ringerike.

Sak 19/13

MØTE- OG ARBEIDSPLAN STYRET FRAM TIL ÅRSMØTET
Skisse:
10. 10.
Lagledermøte, terminliste, Buskerud o-krets, Juha og Morten
14.10?
AU-møte, regnskapsstatus og medlemsoversikt.
Okt, lør
Avslutning for rekrutter og ungdom Ringeriksbadet/Furumo?.
Ellen avklarer evt.avslutningstur i trening/rekr.-utvalget
14.11.
Styremøte, styrets årsmelding, hovedsaker plan 2014,
fullmakt til AU til å utarbeide årsmøtedokument
03.11
Klubbavslutning, Kartverket
o Anne Guro ansvarlig

21.11.
09.12

20.12
20.12
8.1. ???
8.1.
15.1.
22.1???
26.12

o Ivar sjekker ut om Gudmund Bakke kan holde foredrag
om Jørgen Moe
o Ønsker bildeframvisning fra sesongen av Kristian
Kretsting (må velge 3 utsendinger)
Rekrutteringssamling med NOF, Kristian, Morten og
Anne Guro. Knut H. sjekker ut egnet sted for gjennomføring av
møtet.
Innkalling årsmøte (1 måned før)
Frist utvalgene årsmelding 13, årsplan 14 og innspill budsjett 14
AU-møte, regnskap 13, budsjett 14
Forslagsfrist årsmøtet (2 uker før)
Saksliste og sakspapir årsmøte ut (1 uke før møtet)
Årsmøte, dato bestemmes på styremøte i november
Ribbemarsjen

Vedtak:
Skisse til møte- og arbeidsplan legges til grunn for styrets arbeid fram til årsmøtet.

Sak 20/13

INNSATSPOKALER 2013

Regler, vedtatt 23.11.77:
”Det deles ut 3 innsatspokaler. En til beste jenteløper, en til beste gutteløper og en i klassene
junior/senior felles for damer/herrer.
Følgende regler gjelder:
Jenter og gutter:
1. Det utdeles premie hvert år, en for jente og en for gutter.
2. Premien kan bare vinnes en gang av samme person.
3. Premien tildeles av styret ved sesongens slutt.
4. Premien tildeles den som i løpet av sesongen har oppnådd gode resultater i løp, eller over
flere sesonger har vist fin innsats og framgang, samt vist treningsiver og sportsånd.
Senior/junior:
1. Det utdeles en premie hvert år.
2. Premien kan ikke utdeles oftere enn hvert 3. år til samme person (vedtak årsmøte 13.11.81)
3. Premien utdeles ved årets slutt.
4. Premien utdeles til den som i løpet av sesongen har oppnådd gode resultater i løp, eller
over flere sesonger har vist fin framgang, samt treningsiver og god sportsånd. Premien kan
også tildeles en som har gjort en god administrativ innsats i ett eller flere år.
Hvis det ikke finnes kandidater som oppfyller kriteriene til en eller flere oppsatte
innsatspokaler, kan styret vedta at innsatspokalen ikke blir utdelt. Denne bestemmelsen krever
4/5 flertall i styret.

Saken er behandlet i styret. En siste vurdering av kandidat(er) tas i trenings- og
rekrutteringsutvalget.

Sak 21/13

VALG AV UTSENDINGER TIL KRETSTINGET
Kretstinget holdes torsdag 21.11 og ROL kan stille med 3 utsendinger.

Vedtak:
ROLs utsendinger til Kretstinget 2013 blir Morten, Ivar og Anne Guro med Mette som 1. vara
og Line Arnevik som 2.vara.

EVENTUELLE ANDRE SAKER
Vi gleder oss over:
 Stor aktivitet på Tyristrand - stor innsats av Kristian!
 Ida, Trine, Thea, Geir, Øyvind og Anders deltok alle i NM mellomdistanse!
 Lag i alle NM-stafettene!
Ellers nevnt:
 Vi har ikke stor nok juniorgruppe til å satse på en ny Tyrkia-tur. Det vil heller være
aktuelt å sende løpere i denne aldersgruppen på et tilsvarende opplegg i regi av
Norway camp.
 Morten ønsker at alle bidrar til tenking ang. nye personer til nye verv i o-laget. Noen
som er klare for nye oppgaver? Valgkomiteen inviteres til å komme på styremøtet i
november.

29.09.2013
Anne Guro Nøkleby
Nestleder/sekretær

Ringerike o-lag
v Morten Dåsnes
Lars Mikkelsensv 4
3531 KROKKLEIVA

www.ringerike-o-lag.no
REFERAT FRA FELLESMØTE
AU, KARTUTVALGET OG ARRANGEMENTSUTVALGET
ONSDAG 11.9.13, KL 19.00 – 20.45
Til stede:

Juha Viena og Kari Strande, arrangementsutvalget
Ivar Lindseth og Helge Revhaug, kartutvalget
Mette Heimstad og Morten Dåsnes, AU

Arrangement 2014
- Tyrinatta, søker om dette som individuelt løp med fellesstart, 9. april, kart Vik.
Foreslått løpsleder og løypelegger – som arrangementsutvalget følger opp og spør.
- O-Troll-leir og HL-samling, juni.
Sted og ansvarlige må tas opp med rekrutterings- og treningsutvalget – styremøte
- Ringerike 2-dagers, arrangeres Ringkollen, 23.-24. august. Kretsløp
Kartet må oppdateres med hogstflater og lignende våren 2014, dugnad
Foreslått løpsleder og løypelegger – som arrangementsutvalget følger opp og spør.
Arrangement 2015
- Tyrinatta vurderes ut fra erfaringer i 2014
- NM Ultralang (22.8.) samarbeid med Fossekallen og Viul
og Ringerike 2-dagers 22.-23.8. Nasjonalt løp
Kart Eggemoen, Hensmoen og Valderstømoen – må oppdateres 2014/vår 2015.
Foreslått løypelegger – som arrangementsutvalget følger opp og spør.
Må ha møte med de to andre klubbene og NOF om rammer og fordeling oppgaver.
Arrangement 2016
- Tyrinatta vurderes ut fra erfaringer i 2014
- Ringeriksløpet, juni (mulig kombinasjon Jonsokløpet)
Kihlemoen, kart oppdateres (dugnad)
Arrangement 2017
- Tyrinatta vurderes ut fra erfaringer i 2014
- Ringerike 2-dagers, nytt kart Damtjern – Løvlia
Arrangmentsutvalget melder inn løp i 2014 og Ringerike 2-dagers i 2015 til kretsen innen
1.oktober
Deltakelse lagledermøter 10. oktober: Morten, Juha sjekker mulighet – eventuelt andre fra
arrangementsutvalget. Flere vurderes ut fra saksliste.

Kartutvalget v Ivar og AU v Morten følger opp aktuelle kartoppgaver med møte med Leif
Roger Hultgreen. Aktuelle betalte oppgaver er:
- Reintegning Vik (høst 2013)
- Reintegning oppdatering Ringkollen (forsommer 2014)
- Oppdatering kart NM Ultra, synfaring og reintegning (2014 og vår 2015)
- Reintegning oppdatering Kihlemoen (vår 2016)
- Nytt kart Damtjern – Løvlia, synfaring og reintegning (2016)
Rydding og innkjøp
Drøfta flytting av kart fra lager til møterom, og diverse rydding og innkjøp.
Arrangementsutvalget har ryddedugnad etter høstferien – flytting av kart i samarbeid med
Kartutvalget.
Kartutvalget og Arrangementsutvalget har fullmakt til å følge opp i samsvar med drøftingene
og innafor egne budsjett.
Morten refererte planlagt søknad Sparebankstiftelsen om midler til arrangementspakke
Tyristrand.

Referat: Morten

