
 
 
 
Styremøte i Vestfold o-krets mandag 03.04.2013 klokken 18.00 
 
Tilstede : Trond Gjelstad, Ingvild Eckdahl, Ole Petter Ruud, Per Erik Larsen og 
Anne L. Stenerud.  
 
1. Gjennomgang av forrige møtereferat  
Møtet tok en rask gjennomgang av siste referat og det var ingen kommentarer til dette. 
 
2. Referat fra kretstinger og lagledermøtet 
Møtet gikk gjennom saker fra kretstinget og etterfølgende lagledermøtet. Eneste sak for 
styrets oppfølging er videreutvikling av rekrutteringsplaner og spesielt Kondis Cup som 
konsept . Planer for videre etablering i andre Vestfold klubber må konkretiseres. 
 
3. Søknad om støtte fra NOF 
Søknadsfrist for støtte fra NOF er satt til 15. april. Basert på konkrete planer og tilhørende 
budsjett for de ulike aktivitetsgruppene ble det enighet om at Vestfold søker om følgende: 

• Rekrutteringstiltak : 8000 kroner 
• Ungdomstiltak (13-16 år) : 15.000 kroner 
• Ungdomstiltak (17-20 år) : 12.000 kroner 

Det søkes ikke om støtte til opplæring / kurs av trenere, her ønsker vi å samarbeide med 
Telemark eller andre nærliggende kretser. Anne legger inn elektronisk søknad til NOF. 
 
4. Rekrutteringspaln for kretsen 
Det arrangeres i år et ekstra kretsledermøte for å følge tett opp rundt rekruttering og NOF’s 
målsetning. Alle kretser skal legge frem sin rekrutteringsplaner på kretsledermøtet 19. april. 
Styret gikk gjennom den plan som Vestfold har og det ble besluttet at Anne L. Stenerud og 
Mons Davidsson (Prosjektleder for rekruttering) representerer Vestfold på dette 
kretsledermøtet. Vestfold rekrutteringsplan ligger vedlagt dette referatet. 
 
5. Vår Cup inkludert Bedriftsidrett 
Alt er klart til oppstart på årets vår cup i Vestfold. Det er inngått avtale med Vestfold 
Bedriftsidrett om at det etableres en egen klasse for Bedriftsidrett. Styret vedtok at klasse 3 er 
egnet for denne gruppen og invitasjon vil bli oppdatert med dette. Styret kjøper inn 20 brikker 
slik at disse kan lånes av Bedriftsløpere. Trond vil følge med på antall deltagere og eventuelt 
varsle om økt kartbehov dersom dette tilbudet blir populært. 
 
6. Informasjon om Olympia Cup / Kondis Cup 
Anne informerte om Olympia Cup som nå skifter navn til Kondis Cup. Dette for at konseptet 
skal kunne benyttes over hele Vestfold og samtidig være uavhengig av samarbeidspartner. 
Mons jobber videre med konseptet og sammen med Anne utgjør de en styringsgruppe. Mons 
samler erfaing og vil ta kontakt med Sandefjord og Larvik så snart konseptet er klart. 
 
 



 
7. TD status 
Ole Petter informerte om status for TD på kretsens løp. Det har ikke vært mulig å få TD fra 
alle de aktuelle klubbene og noen løp blir derfor arrangert uten TD. Dette er beklagelig og det 
må etableres en bedre praksis for dette arbeidet.  
 
I henhold til våre vedtekter er det styret som utgjør jury på kretsløp og KM. Ettersom styret 
ikke stiller fulltallig på alle løp er det nødvendig med en fordeling av ansvar. Styret besluttet 
følgende fordeling på årets KM arrangementer : 
 

• Sprint : Per Erik Larsen 
• Mellom : Ole Petter Ruud 
• Lang og stafett : Trond Gjelstad 
• Ultralang : Ole Petter Ruud 
• Natt : Trond Gjelstad 

 
8. Rundt bordet / annet / eventuelt 
Alle styemedlemmer informerte fra sine områder. Dette var kun for gjensidig informasjon og 
refereres ikke her. 
 
Takk for et hyggelig møte !  
 
Hilsen Anne L. Stenerud 
Leder av Vestfold O-krets 
 
Vedlegg : 
Rekrutteringsplan for Vestfold O-krets 
 
 
 


