
 
 
Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 20.03.2014 klokken 18.00 
 
Tilstede: Ole Petter Ruud, Berit Horvei, Trond Gjelstad, Anne L. Stenerud, Per Erik Larsen 
og Ingvild Eckdahl 
 
1. Gjennomgang av forrige møtereferat  
Møtet tok en rask gjennomgang av siste referat. Ingen kommentarer. 
 
2. Referat fra Kretsting og laglededermøte 
Oppfølging etter Kretsting: 

• Nytt styret er meldt til Brønnøysund 
• Retningslinjer/kriterier for honorering av sportslige prestasjoner skal nefelles i 

kretsens instrukser. Sportslig leder legger frem forslag til styret. Ansvarlig: Berit. 
• Utvikling av klubbenes medlemstall skal inn i årsrapporten fra neste år. De siste årene 

har dette kun ligget ved innkallingen. Ansvarlig: Anne 
• Kretstinget ønsker enfast rulleringsordning for delegater til forbundstinget. Det er 

tidligere besluttet at 2 kretsstyret syiller og at den tredje skal være klubbrepresentant. 
Styret vedtok at en rulleringsordnening bladt de største klubbene (mer enn 100 
medlemmer) og vil inkludere dette i kretsens instrukser. Ansvarlig: Anne 

Oppfølging etter Lagledermøte: 
• Elektronisk medlemsregister blir et krav, men dato for innføring er ikke fastsatt. Styret 

anbefaler at o-klubbene i Vestfold avventer felles kurs til høsten. 
• Planlagte kart bør registreres i kartplanen og kartrådet anbefaler at alle kart skal være 

registrert før godkjenneing. Styret vedtok dette og vil inkludere dette i sine instrukser. 
Ansvarlig: Anne 

• TD –liste for alle kretsløp skal legges på nettet. Ansvarlig : Ole Petter Ruud 
• Retningslinjer MOT-TV skal inkluderes i kretsens instrukser. Ansvarlig: Berit 

 
3. Delegater til Forbundstinget 
Følgende fra Vestfold stiller på årets Forbundsting: 

• Anne L. Stenerud, kretsleder VOK 
• Berit Horvei, leder treningsrådet VOK 
• Per Erik Larsen, Sandefjord O-klubb 

 
4. Saker til Forbundstinget 
Per Erik Larsen gikk gjennom sakspapirene til Forbundstinget. 
 
Forbundsstyret strategiplan (bygger på 2020-målet):  
Spørsmål 1:  
Er det akseptabelt at NOF prioriteter økonomiske og menneskelige ressurser inn mot 
strategisk viktige områder? Få liv i gamle klubber, evt danne nye klubber osv. Eksempelvis er 
Namdalen i N-Trøndelag et døende o-område. En satsing i dette området vil "gå ut over" 
andre klubber, f eks Steinkjer OK, som har bra aktivitet. Kretsens innstilling: NOF har ansvar 
for å prioritere og fordele ressurser, men det må klargjøres hvilke prinsipper som legges til 
grunn ved fordeling av midler. 



 
 
Spørsmål 2:  
Bør det ryddes plass i terminlista til rene rekrutteringsløp for barn og ungdom og nye voksne?  
For mange er det en "terskel" å delta på vanlige løp utenfor klubbregi. Kretsens innstilling: 
Nei, slike arrangementer bør legges på ukedager og kommer normalt ikke i konflikt med 
terminlisten forøvrig. 
 
Spørsmål 3:  
Hva skal være kretsenes rolle i det videre arbeidet med Strategi 2020? Hva kan NOF forvente 
av kretsene? Kretsens innstilling: Kretsen skal koordinere arbeidet på tvers av klubbene og 
være en forlenget arm for Forbundet. 
 
Innkomne forslag:  
Fra NOF: "Stategiske valg for internasjonal orientering"  

o Kutte båndene til World Games/World Masters Games  
o Ikke jobbe for ski-o inn i Vinter-OL slik IOF vil.  
o Omlegging av det internasjonale mesterskapsprogrammet. I korthet: VM splittes i 

tradisjonell skogs-o og urban-o, med VM annethvert år.  
Kretsens innstilling: Annethvert år med skogs-o og urban-o støttes. Videre må ski-o vurderes 
utfra hvor mye det koster av ressurser i forhold til hvilken gevinster det kan bringe. Med 
andre ord, dørene bør holdes åpne inntil vi vet mer om hva dette krever og hva det kan gi.  
 
Fra Oppland o-krets:  
- Forslag om at NOF skal jobbe aktivt i samspill med IOF om å utvikle o-sporten slik at ski-o 
kan bli OL-gren. Kretsens innstilling: Se over. 
 
Fra NOF: Forslag til endring i NM-programmet:  
Innføring av NM i sprintstafett, samme helg som individuell NM Sprint. NM tilpasset VM-
program. Kretsens innstilling: Forslaget støttes. 
 
Fra NOF: Løpsavgift/tur-o avgift:  
Omleggingen til "flat" 30% avgift har ført til merinntekt for NOF. Styret ønsker likevel å 
beholde dagens ordning. Kretsens innstilling: Forslaget støttes. 
 
5. Vårcup 
Alt er klart til oppstart på årets vårcup i Vestfold. Alle gleder seg ☺ 
 
6. Sesongåpning og markedsføring 
Anne sender mail til alle fylkets aviser og minner om sesongåpning.  
 
7. E-timing kurs 
Kurs for tidtaking i cup løp avholdes torsdag 27. mars. 14. påmeldte. 
 
8. Søknad om støtte til NOF 
Søke om 30.000 kroner, 20.000 til Hovedløp, MOT TV og Juniorgruppa, 5000 til O-troll og 
5000 til kompetansehevende kurs (E-timing osv). Ansvarlig : Anne 
 



 
9. Søknad om støtte Vestfold idrettskrets 
Søke om 7000,- til aktivitetsstøtte i henhold til plan. Ansvarlig: Anne 
 
10. Kurs for kartledere NOF`s kartdatabase 
Kurs vil eventuelt bli arrangert på høsten. Ole Petter lager en enkel beskrivelse og 
kursinvitasjon innen 1. mai. Ansvarlig : Ole Petter  
 
11. Teknisk Delegert 
Ole Petter ferdigstiller liste og sender til Anne slik at den blir tilgjengelig på hjemmesiden. 
Frist 1. april. Ansvarlig: Ole Petter 
 
12. Opplæring av Vestfold o-krets hjemmeside 
Anne velger en assistent som vil få opplæring. 
 
13. VOKs instrukser 
Følgende punkter må oppdateres. Ansvarlig: Anne 

o KM regler stafett (Ole Petter) 
o MOT TV Cup retningsregler (Berit) 
o Honorering av sportslige prestasjoner (Berit) 

 
14. Uttak til o-idol 
Kretsen har mottatt et forslag om at regler for uttak til O-idol bør endres slik at flere løp blir 
gjeldene. Dette vil medføre problemer med valg og vektig av ulike løp, og kretsen ønsker 
derfor å beholde eksisterende regler slik de er beskrvet i instruksene. 
 
15. Ungdomskomite 
Mail fra UNO (Ungdomskomitee Norsk Orientering) er sendt ut til alle klubber/kretser og 
kretsen oppfordrer klubbene til å følge opp dette og vurdere sin egen ungdomspolitikk. 
 
16. Deltagelse i egne løp 
Kretsstyret har mottatt forslag om regler for deltagelse i egne løp. Kretsstyret mener at regler 
for dette er ivaretatt gjennom konkuransereglene og at klubbene må forholde seg til det. 
Kretsen ønsker ikke å innføre nye regler på dette området. 
 
17.  Eventuelt 

o Møtet gikk traskt gjennom egen aktivitetsplan (se vedlegg) og minner om at neste 
styremøte er 8. mai 

o Plan for MOT-TV CUP er snart ferdig og vil bli distribuert til klubbledere, MOT TV 
kontakter samt lagt ut på hjemmesiden til VOK. 

 
 
Ingvild Eckdahl 
Referent 
 
Vedlegg: 
Aktivitetsplan 2014 


