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Kretstinget for år 2000 ble avholdt på Idrettens hus, Ekeberg, mandag 5. februar 2001 med
åpning kl 1800. Kretsstyret og kretskonsulenten var teknisk ansvarlig for gjennomføring.
SAK 1.
ÅPNING
Kretsleder Erik Grorud, ønsket på vegne av styret lagsrepresentanter og gjester
velkommen til det første ordinære kretsting i den nye sammenslåtte kretsen. Erik poengterte at
stor-o-kretsen utgjør rundt 20% av O-Norge . Vår tyngde viser seg både når det gjelder antall
arrangement og idrettslige prestasjoner i det året som har gått. I år 2000 har store
arrangement som Hovedløp/O-landsleir, NM uka senior og NM natt blitt godt gjennomført av
arrangører innen vår krets. Både nasjonalt og internasjonalt har kretsens løpere tatt mange
medaljer. Spesielt ble 3 løpere fremhevet for fremragende internasjonale prestasjoner: Hanne
Staff, Bækkelaget Spkl (gull EM, klassisk, WC vinner sammenlagt), Bjørnar Valstad,
Bækkelaget Spkl. (bronse EM klassisk, nr 2 i PWT sammenlagt) og Marianne Riddervold,
Heming/Njård O-lag (sølv i VM junior, klassisk).
Hilsning til tinget fra Oslo Idrettskrets v/ Anne Britt Nilsen, nestleder i OIKs styre.
Hun ser det som viktig med et nært samarbeid med OIK. Hun hadde en gledelig melding til
lagene om at alderen er økt fra 23 til 25 år for den økonomiske støtten fra OIK pr. medlem i
klubbene.
Hilsning til tinget fra Norges Orienteringsforbund v/ styrerepresentant Svein Jacobsen.
Svein trakk spesielt fram alt arbeidet og spørsmålene rundt omorganiseringen og økonomien.
Sammenslåing av kretser er et av tiltakene for å redusere kostnadene og utnytte ressursene
bedre og mer effektivt. Vår kretssammenslåing er derfor svært velkommen.
Nedskjæring i kretssekretærressursene har vært nødvendig. Men også sentralt har man
slanket administrasjonen med 3 færre ansatte og ned fra 9 til 6 medlemmer i styret.

GODKJENNE FULLMAKTER
Det møtte til sammen 50 stemmeberettigede fordelt på 45 representanter fra lagene og
5 representanter fra kretsstyret. 35 av kretsens lag var representert ( 8 Oslo og 27 Akershus).
Fullmaktene ble godkjent.
Deltakerliste følger vedlagt.

SAK 2
SAKSLISTEN
Det var ingen bemerkninger til innkalling og sakslisten ble godkjent.

SAK 3.

VALG AV DIRIGENT, SEKRETÆR OG 2
PROTOKOLLUNDERSKRIVERE
Per Herman Krøger, Nesodden IF og Toril Riddervold, Heming/Njård O-lag ble valgt til
protokollunderskrivere.
Anne Berit Eid, Nydalen SK, ble valgt til dirigent og Lene S Kinneberg sekretær.

SAK 4
ÅRSBERETNING
Det ble oppfordret til at anmerkninger av ortografisk art og rettelser i resultater ble levert
skriftlig til Lene for oppretting før arkivering.
Beretningen ble gjennomgått punktvis.

Flg. anmerkninger nevnes her:
- Klubben Ås-NLH Orientering skal nevnes i innledningen som ny klubb opptatt i september
2000.
- Ann Kristin Høgseth, Nydalen SK, føres opp som medlem i Trenings- og uttaksrådet
AOOK.
- Heming/Njård O-lags kart ”Gaustadskogen-Vettakollen” , målestokk 1:7500, skal føyes til
som nytt, godkjent konkurransekart.
- Skimt Ols kart Holstadmarka, målestokk skal være 1:10000.
Det ble nevnt at medlemsoversikten for lagene burde vært mer oppdelt i aldersgrupper
fra 17 år og oppover. Kretsen kan gi innspill til NOF / NIF på dette.
Det var ingen større anmerkninger eller tilføyninger av betydning.
Avstemming: Forslaget til Årsberetningen ble enstemmig godkjent med de tilføyninger
som er nevnt over.

SAK 5
REGNSKAP FOR AOOK
Erik Grorud redegjorde kort for det framlagte regnskapet for perioden 1.05.-31.12.2000.
Regnskapet viser et underskudd på kr 141.499,-. De fleste faste inntektsposter kommer inn i
første kvartal. Resultatet for AOK i perioden 1.01. -30.04.2000 viste et overskudd på kr
59276,- og for OOK i samme periode var overskuddet kr 31791,-. Ser vi hele året under ett er
det samlede underskudd på kr 50.431,-.
Erik leste opp revisjonsrapporten som viser at regnskapet er funnet i orden og godkjent av
revisorene. Revisjonsrapport vedlegges protokollen før arkivering.
Avstemming: Det framlagte regnskapet for perioden 1.5 – 31.12.2000 ble enstemmig
godkjent.

SAK 6
INNKOMNE FORSLAG
- Det forelå ingen innkomne forslag fra lagene.
- Kretsstyret hadde 2 forslag til tinget.
1.
Forslag til lov for AOOK
Forslag til ny lov for AOOK ble behandlet som egen sak på konstituerende kretsting 29. mai
2000. Forslaget ble vedtatt med noen små kommentarer. NOF som er godkjenningsinstans har
kommet med ytterligere kommentarer til mindre justeringer som er innarbeidet i forslaget til
dette kretstinget.
Avstemming: Forslag til lov for AOOK med de justeringer som ble lagt fram ble
enstemmig vedtatt.
2.
Forslag om kontrollører til NA- og K-løp i kretsen
Forslag:
Klubber som søker nasjonale- og kretsløp må stille to kontrollører til
disposisjon for kretsen for det år de ønsker løpet. Dersom dette ikke gjøres
kan kretsstyret foreslå for NOF at løpet ikke godkjennes.
Flg. kommentarer framkom :
- Det virker urimelig at det skal være krav om 2 kontrollører. det kan være vanskelig nok å
skaffe en.

- Det handler om to saker som må sees adskilt: Det å stimulere klubber til å arrangere løp og
det å skolere/ finne fram til ressurspersoner. Man skal ikke ”straffes” for å ville være
arrangør.
- Det var ønske å få laget en oversikt over ressurspersoner i kretsen for kontrolløroppdrag.
Det ble stemt over flg. to nye forslag som ble fremmet på tinget:
A.
Krav om å skaffe kontrollører skal ikke settes opp mot det å være arrangør.
Avstemming: Forslaget falt. Kun 23 stemte for.

B.
Samme ordlyd som i styrets forslag men med endring av krav til kun en kontrollør.
Avstemming: Forslag B ble vedtatt med et klart flertall for forslaget.

SAK 7
FORSLAG TIL KRETSMESTERSKAP 2001
I det framlagte forslaget til KM program var det uteglemt flg. KM klasser i stafett som føyes
til i programmet: D/H 17-20 og D/H 120 .
Flere klubber mente det ville være motiverende for 13-16 åringene å konkurrere om KM tittel
i kortdistanse og flg. forslag ble fremmet av Lillomarka OL:
Det innføres KM kortdistanse for D/H 13-14 og D/H 15-16 f.o.m sesongen 2001.
Avstemming: 39 stemte for forslaget som ble vedtatt .
Tinget ber kretsen (TEK) se på retningslinjer for disse klassene slik at man sikrer at løypene
får et særpreg av kortdistanse.
Flg. forslag ble også fremmet:
Minimumsalder for D/H 120 skal være 35 år.
Avstemming: forslaget enstemmig vedtatt.
Nydalen SK tok opp spørsmål om å innføre sprint KM. Dette er blitt en NM distanse.
Forslaget var for sent innkommet og derfor ble det bestemt at dette skal vurderes til neste år
og at man da fremmer forslaget til tinget.
Det vedtatt KM programmet for Akershus og Oslo o-krets 2001 følger vedlagt
protokollen.

SAK 8
ÅRSPLAN 2001
Erik innledet med å si at det for alle er viktig å legge trykk på Rekrutteringsåret 2001.
Lene hadde en kort seanse der hun presenterte hovedlinjene i kretsens tiltaksplaner for
rekrutteringsåret. Spesielt er det viktig i den nærmeste framtid å bli enig med lagene om
arrangement av ungdomsserien og skolemesterskap.
Et tipshefte for rekrutterings aktiviteter ble etterlyst. Der holder Finn Rygh i Heming/Njård Olag på å forfatte et hefte med ideer til ungdomsaktiviteter som skal utgis i år.
Det var få kommentarer til den framlagte årsplanen.
Flg. ble bemerket:

Spørsmål til hva som ligger i fornuftig avgiftsbelegging… Erik Grorud svarte at alle må ta
ansvar for den struktur vi nå har på avgifter og at den skal legges på et fornuftig nivå for
lagene.
I punktet om nye utøvere endres teksten til flg.:
videreføre opplegget med at 2-3 arrangører av K-løp eller NÆ-løp integrerer
presisjonsorientering i ordinære løp.
Løpstilbudet for psykisk utviklingshemmede integreres etter behov.
Forslag om nytt punkt under TEK:
Det arbeides for å få sprint KM på programmet i 2002
Det kom innspill på at man må definere terrenget – park kontra sprintterreng. Det er mye
uenighet om dette internasjonalt. Det er ikke ønske å bruke for mye tid på strenge føringer for
et KM arrangement.
Erik Grorud foreslo at nytt styre lager et forslag og legger fram en utredning om sprint KM på
lagledermøte høsten 2001.
Avstemming: Den fremlagte årsplan for 2001 ble enstemmig vedtatt.

SAK 9
ÅRSKONTINGENT 2001
Styret redegjorde for det framlagte forslaget til årskontingent som er flg.:
Store lag over 101 medlemmer
Middels store lag 51 til 100 medlemmer
Lag med 26 til 50 medlemmer
Lag mindre enn 25 medlemmer

kr
kr
kr
kr

3500
2200
1200
700

Det framkom noen kommentarer som gikk i retning av at den framlagte profilen i
kontingentsatsene slår skjevt ut for de små lagene. Det var også spørsmål om vi skal satse på
å ha en fast kontingentsats for alle + en variabel sats ut fra antall medlemmer.
Det var vel stor sett enighet om at vi her snakket om justeringer i småbeløp som egentlig har
liten betydning for klubbens totale utgifter.
Avstemming: Det framlagte forslag til årskontingent ble vedtatt mot 2 stemmer.

SAK 10
BUDSJETT 2001
Det var få kommentarer til det framlagte budsjettforslaget.
Erik Grorud redegjorde for det pågående arbeidet med mulige samarbeidspartnere på
sponsorsiden, hva vi kan påregne av inntekter, og hva gjenydelsen skal være. I den
forbindelse ble det påpekt av flere klubber at det er viktig å avklare avtaler mellom sponsor /
arrangør slik at det ikke oppstår konflikter med sponsorer som arrangørene allerede har gjort
avtaler med.
Avstemming: Det framlagte budsjett ble enstemmig vedtatt.

SAK 11
VALG
Tove Strand redegjorde for valgkomiteens arbeid og forslag som ble lagt fram på tinget. I
forslaget til kretsstyret manglet kandidater til både nestleder, ungdomsrepresentant og leder
for Rekrutteringsrådet. Man klarte under en kort og hektisk pause med telefonrunder å finne
fram til personer i nytt styre og dette også slik at bestemmelsene om kvinnerepresentasjon i
styret er ivaretatt. Per Eric Ståhlbrand er foreslått til ny kretsleder
Ungdomskomiteen er en nyopprettet komitè. Her er det foreløpig kun leder som er på plass.
Det jobbes videre med å finne 2 medlemmer til komiteen.

Alle de foreslåtte personer til styre og råd ble enstemmig valgt.
Vedlagt følger liste over styret og rådene i AOOK 2001

UTDELING AV PREMIER
Vinnere av kretsranking 13-16 år og utvalgte kandidater til årets gavekort fra Skogkarenes
klubb-Oslo var invitert til å motta premien under kaffepausen på kretstinget.
Svein Høglund fra Skogkarenes klubb, var tilstede for å dele ut gavekort til 2 gutte- og 2
jenteløpere som har vist lovende resultater i sesongen 2000.
Ungdommene som fikk årets gavekort :
Anders Skarholt, Asker SK H14
Kristian Ruud, Østmarka OK, H16
Jorid Flatekvål, Oppsal IF, D16
Lene Bergersen, Asker SK, D16.
Rankingvinnere som fikk tildelt rankingtrollet 2000 er:
D13 Christine Danielsen, Asker SK
D14 Torunn Hermansen, Raumar OL
D15 Selma-Meta Tonjer, Heming/Njård OL
D16 Jorid Flatekvål, Oppsal IF
H13 Martin Waaler Kaas, Heming/Njård OL
H14 Rein Ole Jørgensen, Østmarka OK
H15 Kjell-Christian Markset, IL Koll
H16 Kristian Ruud, Østmarka OK
AOOK kruset deles ut til alle som har tatt medalje i HL og NM 2000.
Kretsen har totalt 44 medaljetakere som får krus. ( Noen av disse har tatt flere medaljer)
Krusene ble utdelt klubbvis på tinget.

AVSLUTNING
Erik Grorud avsluttet med å takke avtroppende styre- og rådsmedlemmer for godt
samarbeide med tildeling av en liten oppmerksomhet.
Erik takket spesielt Dag Amundsen for hans sterke engasjement og innsats for o-kretsen
gjennom flere år som tillitsvalg og i engasjementsstilling som kretssekretær.
Erik takket også kretskonsulenten for god arbeidsinnsats i året som har gått.
Tove Strand mottok på vegne av valgkomiteen blomster for deres arbeid med å finne
kandidater.
Dirigent, Anne Berit Eid, ble takket med blomster for vel gjennomført dirigentjobb.
Per Eric Ståhlbrand takket på vegne av styret avtroppende kretsleder Erik Grorud for hans
innsats og engasjement som kretsleder både i AOK og i AOOK.
Erik takket tilslutt lagsrepresentanter og gjester for frammøtet og vel gjennomført ting .
Tinget ble avsluttet kl 2130.
Strømmen, 13.02.2001

Lene S Kinneberg
konsulent / referent
Per Herman Krøger
Nesodden IF

Toril Riddervold
Heming/Njård OL

DELTAKERE PÅ KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 05. 02 2001
STYRET
Erik Grorud
Kretsleder
Bjørn Sandelien
Anleggsrådet
Dag Amundsen
Trenings- og uttaksrådet
Petter Fure
Teknisk råd
Per Eric Ståhlbrand
Rekrutteringsrådet
LAGSREPRESENTANTER
Jørn Skovly
Lise Lund Håheim
Per Erik Østli
Anne Kaasa
Einar Sælen
Helge Buseth
Arve Aardal
Inger Døhlen
Hans Larsen
Erik Voll
Arne Tømta
Terje Hermansen
Jon Færden
Sissel Olaisen
Knut Engen
Per Herman Krøger
Gunnar Harstad
Anne Cathrine Ekroll
Terje Bråten
Kari kamstrup Hovind
Elisabeth Eriksen
Arne Vidar Pedersen
Hilde Kokkvold
Per Kr. Ekeberg
Marianne Otterlei
Torild Jørgensen
Claes-H Unger
Ivar Maalen
Håvard Tveite
Øygunn Østhagen
Rolf Haviken
Bjørn Haubakk
Tove Strand

KLUBB
Asker SK
Asker SK
IL Driv
IL Driv
Fossum IF
Frogner IL
Gjerdrum OL
Gjerdrum OL
Gjerdrum OL
Haslum IL
Hurdal OL
Hurdal OL
Kolbotn IL
Kolbotn & Skimt OL
Nes OL
Nesodden IF
Skimt
Ullensaker OL
Ullensaker OL
Ullensaker OL
Raumar OL
IL Tyrving
IL Tyrving
IL Tyrving
Østmarka OK
Østmarka OK
Østmarka OK
Ås IL
Ås IL
Ås – NLH
Fet OL
Fet OL
Måren OK

Øystein Madsen
Per Rygh
Toril Riddervold
Hans Henrik Fremming
Bjørn Arne Berntsen
Øystein Rønning
Harald Bakke
Bjørg Ingunn Fjogstad
Jan Karl Andersen
Hilde Ståhlbrand
Asgeir Lium
Martin Granly
Einar Bolin

Haugerud IF
Heming/jård OL
Heming/Njård OL
Heming/Njård OL
IL Koll
Nydalen SK
Nydalen SK
Oppsal IF
Oppsal IF
Kjelsås IL
OSI
Lillomarka OL
Lillomarka OL

Gjester:
Anne Britt Nilsen
Svein Jacobsen
Svein B Høglund
Marit Moe
Lene S Kinneberg

Oslo Idrettskrets
Norges Orienteringsforbund
Skogkarenes klubb, Oslo
Rekrutteringsrådet AOOK
konsulent AOOK

KRETSMESTERSKAP 2001
KM program vedtatt på kretstinget 5. februar 2001

KLASSER:
Klassisk

Stafett

Kortdistanse

Natt

D/H 13-14
D/H 15-16
D/H 17-18
D/H 19-20
D/H 21D/H 35D/H 40D/H 45D/H 50 D/H 55D/H 60D/H 65D/H 70D/H 75-

D/H 13-16
D/H 150
D/H 17D/H 17-20
D/H 120

D/H 13-14
D/H 15-16
D/H 17-18
D/H 19-20
D/H 21-

D/H 15-16
D/H 17-18
D/H 19-20
D/H 21D/H 40D/H 50-

Ski-o,
langdistanse
D/H 13-16
D/H 17-18
D/H 19-20
D/H 21D/H 40-

Ski-o,
kortdistanse
D/H 13-16
D/H 17-

Differensiering i løypelengder for stafett :
D/H 13-16. 3 etapper der en etappe skal ha C-nivå og kortere lengde.
D/H 17. Tilpasses lengder etter NM program som er flg.:
H17: 55 min. x 2 + 35 min. x 2.
D17: 45 min. x 2 + 30 min. x 1.

I H/D 120 og H/D 150 er minimumsalder for løper 35 år.

UTDELING AV MEDALJER
I klasser under 17 år deles det ut medaljer i alle valører uansett antall startende, dog kun til
fullførte løpere. I øvrige klasser deles ut etter flg. regel:
Min. 1 fullførende deltaker i klassen - gullmedalje
Min. 4 fullførende deltakere i klassen - sølvmedalje
Min. 6 fullførende deltakere i klassen - bronsemedalje
Kretsen holder medaljer og kretsstyret sørger for utdeling i respektive arrangementer .

Valgte medlemmer til styret og råd i Akershus og Oslo o-krets 2001
Valgt på kretstinget 5. februar
Kretsstyret
Kretsleder
Nestleder
Leder Teknisk råd
Leder Trenings- og uttaksråd
Leder Rekrutteringsråd
Leder Anleggsråd
Ungdomsrepresentant

Navn
Per Eric Ståhlbrand
Anne Berit Eid
Petter Fure
Andreas Vågsnes
Jorunn Sanderud
Bjørn Sandelien
Anders Eidstuen

Teknisk råd
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Petter Fure
Steinar Bakkehøi
Jan Larsen
Siri Holmboe
Jon Ringdal

gj.v
gj.v
gj.v
ny

Oppsal IF
Østmarka OK
Bærum SK
IL Tyrving
OSI Orientering

Trenings- og uttaksråd
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Andreas Vågsnes
Trond Hegna
Siri Strøm Engebretsen
Henning Spjelkavik
Halvor Hobøl
Heidi Byom
Jim Øystein Nybråten

ny
ny
ny
gj.v
gj.v
gj.v
gj.v

Nydalens SK
Asker SK
Lillomarka OL
IL Tyrving
Østmarka OK
Oppsal IF
Bækkelagets Spk

Rekruttering og utdanningssråd
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Jorunn Sanderud
Inger A Tiltnes
Stein Gunnar Larsen
Marit Moe
Kjell Blomseth

ny
ny
gj.v
gj.v
ny

Nydalen SK
IL Tyrving
Asker SK
Gjerdrum O-lag
Ås-NLH Orientering

Anleggsråd
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Bjørn Sandelien
Vidar Strand
Bjørn Ødegaard
Jon Ringdal
Bjørn Samuelsen

gj.v
gj.v
gj.v
ny
ny

Heming/Njård OL
Asker SK
Stabæk IF
OSI
Drøbak/Frogn IL

Ungdomskomite
Leder
Medlem
Medlem

Anders Eidstuen
åpent
åpent

ny

Lillomarka OL

Valgkomite
Leder
Medlem
Medlem

Erik Grorud
Leif Thingsrud
Dag Amundsen

ny
ny
ny

Haslum IL
Østmarka OK
Kolbotn & Skimt OL

ny
ny
gj.v
ny
ny
gj.v
ny

Klubb
Kjelsås IL
Nydalen SK
Oppsal IF
Nydalen SK
Nydalen SK
Heming/Njård OL
Lillomarka OL

