
 
 
Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 21.08.2014 klokken 18.00 
 
Tilstede: Berit Horvei, Trond Gjelstad, Ingvild Eckdahl, Ole Petter Ruud og Anne L. Stenerud 
 
1. Gjennomgang av forrige møtereferat  
Møtet tok en rask gjennomgang av siste referat for å sikre god oppfølging på alle saker. 
 
2. Status høstens planer 

• Kartmøte går som planlagt. Ole Petter koordinerer. 
• Terminlistemøte må trolig flyttes til uke 43 for å få det til å passe for nøkkelpersoner i 

Vestfold og Telemark. Trond koordinerer. 
• Kurs i medlemsregistrering er avtalt med Idrettskretsen og går som planlagt. Anne 

koordinerer. 
• Vestfold O-fest er under planlegging. Trond avklarer om Hedrum kan stå for 

arrangementet i år. 
• Rekrutteringsturne fra O-forbundet går som planlagt, men Ingvild vil etterlyse mer 

konkrete planer for møte og aktiviteter. 
Se oppdatert plan i vedlegg. Det kommer egne invitasjoner til alle disse aktivitetene. 
 
3. Regnskap 
Regnskapet viser så langt et underskudd på omlag 19.000 kroner, mot budsjettert underskudd 
på 36.000 kroner. Regnskapet er basert på tildelte midler som enda ikke er utbetalt og estimert 
kostnad for Hovedløp / OLL. Kretsen vil i første omgang dekke alle kostnader til Hovedløp / 
OLL, og dersom vi sprenger budsjettet vil klubbene bli belastet i forhold til antall deltagere. 
Fordelingsnøkkel mellom TOK og VOK er satt til henholdsvis 1/3 og 2/3 basert på 
deltagerantall fra hver krets. 
 
4. Løpsrapport i Eventor etter Cup-løp 
Det har vært noe uklarhet om løpsrapportering etter Vestfold Cup løp. Alle arrangører skal 
levere løpsrapport i Eventor, og det er antall startende som skal rapporteres. Betaling av 
løpsavgift skjer fra Vestfold O-krets etter avtale med forbundet. OTO ved Eigil Kongsfjell 
fører regnskap og kontrollerer at faktura stemmer med løpsrapporter og faktisk deltagelse i 
cupen. Trond avklarer dette med alle høstens arrangører. 
 
5. Forslag om honorar for kartkontrollør 
Basert på vedtak i forrige styremøte vil styre legge frem følgende forslag til Kretstinget 2014 : 
”Kretsens kartkontrollører kan, etter søknad, godskrives 200 kroner / time”. 
 
6. Forslag om endret kjøregodtgjørelse 
Etter innspill fra leder i kartrådet besluttet styre å øke kjøregodtgjørelsen fra 1,75 kr/km + 0,5 
kr/km per passasjer i bilen til 3,0 kr/km uten kompensasjon per passasjer. Anne oppdaterer 
”Instrukser for styre og råd”, samt skjema for kjøregodtgjørelse som finnes på hjemmesiden 
til VOK. 
 



 
7. TD rapporter 
Ole Petter beklager at teknisk møte for TD’er ikke ble avholdt som planlagt i vår. Det tar 
fremdeles for lang tid å få TD’er på plass og dermed blir det vanskelig å avholde møte før 
sesongstart. Styret gikk gjennom de regler som gjelder for oppnevnelse av TD og ber om at 
Trond strammer inn dette på terminlistemøte. Klubber som søker om kretsløp skal oppgi navn 
på kontrollør/TD, deretter fordeler Ole Petter arrangementene på de TD’er som er oppnevnt. 
Kretsløp godkjennes ikke i Eventor uten at kretsen har mottatt navn på TD. Frister for 
innmelding i Eventor følger i mail fra O-forbundet og koordineres av Trond. 
 
Ole Petter mener likevel at TD funksjonen fungerer fint og at de rapporter som leveres gir 
gode og konstruktive tilbakemeldinger. Ole Petter vil etterlyse de TD rapporter som mangler 
fra vårsesongen og samtidig følge opp at høstens rapporter blir levert fortløpende. 
 
8. Forslag om verneområder Re/Holmestrand 
Fylkesmannen i Vestfold varsler om mulig verning av terreng nord i fylket. Dette gjelder et 
relativt lite område i Re/Holmestrand, mer presist Ryggsåsen /Karlsrudåsen. Området er ikke 
kartlagt i dag, men det ligger inntil Borgeteigen utgitt i 1981 av Trollo OL. Ole Petter har 
varslet aktuelle klubber (Trollo og Botne), og styret gjør ikke noe med mindre disse klubbene 
ønsker å legge inn kommentar om planen. 
 
Etter styremøte: Tilsvarende saker om verning av områder har vakt stor debatt i Oslo-
området, og det er forventet at O-forbundet gir en generell tilbakemelding til myndighetene. 
Vi ber om at orienteringsaktiviteter må fritas fra vernereglementet på generelt grunnlag slik at 
vi slipper å søke til Fylkesmannen for å arrangere løp i vernesoner. Begrunnelsen bør knyttes 
opp mot generell folkehelse og behov for aktivitet i skog og mark. Det må også nevnes at O-
idretten generelt gir liten slitasjon på naturen og at den alltid er reverserbar. O-sporten er 
forøvrig tjent med at områder vernes mot større inngrep. Forbundet får kopi av dette 
styrereferat for å kunne ivareta vår felles interesse i områder som planlegges vernet. 
 
9. KM natt premiering 
Styret har diskutert om klassen D/H 13-14 skal være KM klasse med premiering slik 
instruksen for KM angir. Styret var delt i saken, men landet på at klassen består som i dag 
med tilhørende KM premiering.  
 
10. Høstens KM og styrets representanter / jury 
Styret ble enig om følgende fordeling av jurymedlemmer til KM: 

• KM lang og stafett (30-31.08.2014) og KM natt (28.10.2104): Trond Gjelstad 
• KM ultralang (08.11.2014) : Ole Petter Ruud 

 
KM ultralang er lagt til Rørholtmarka rundt. Resultater de siste årene viser at Vestfold har 
svært lav deltagelse i dette KM. Vestfold har heller ingen løp som egner seg til denne 
distansen. Styret ønsker derfor å vurdere om KM ultralang skal utgå for Vestfold O-krets. Det 
er naturlig å diskutere dette på Terminlistemøte før styret eventuelt legger det frem som 
forslag til Kretstinget. Trond sørger for at denne diskusjonen blir tatt på Terminlistemøte. 
 
 



 
Ole Petter er ansvarlig for utdeling av KM medaljer og vandrepokaler, og han vil delegere til 
andre styremedlemmer etter behov. Medaljebeholding er talt opp og funnet tilstrekkelig før 
høstens KM. Det er gjort avtaler om levering av vadrepokaler slik at disse kan deles ut på KM 
i Bø. 
 
11. Sportslig / resultater 
Berit har gått gjennom sportslige resultater så langt i år, se vedlagt oversikt. Kretsstyret 
gratulerer med følgende prestasjoner: 
 Signe Bredholt Jørgensen  : 3. plass i HL langdistanse 
 Runa Fremstad   : 3. plass i NM sprint 
Kretsen deler ut gavekort pålydene 500 kroner til hver utøver og ønsker lykke til med videre 
utvikling! Gavekort overleveres av Sportslig leder på samling i Røsskleiva eller ved en annen 
passende anledning der treningsgruppa er samlet.  
 
12. Sportslig / forfall i juniorgruppa 
Sportslig leder er bekymret for forfall av o-løpere ved overgang fra MOT TV til junior 
gruppa. Selv om Junior gruppa nå kjører etter samme modell som MOT TV ser det ut til at vi 
mister mange i overgangen. Sportslig leder vil følge ekstra godt opp når ny generasjon MOT 
TV overføres til Juniorgruppa i høst. 
 
13. Sportslig / uttak til O-idol 
Uttak til O-idol var oppe til diskusjon i styret i mars og det ble besluttet å beholde 
eksisterende regler for uttak. Se referat fra 20.03.2014. Uttakskriteriene ligger på kretsens 
hjemmesider og de er formidlet til alle utøvere. Ettersom saken nå kommer opp på nytt ønsker 
styret at leder av sportslig utvalg undersøker behovet for nye regler med sine nøkkelpersoner 
(Hovedløpsleder Bjørnar Olsrød og eventuelt MOT TV Cup koodinator Arne Nåtedal). Styret 
ønsket et konkret forslag til behandling. Det skal være så velformulert og ”firkantet” at vi 
unngår alle former for skjønn. Dette for å unngå habilitetsspørsmål i et veldig lite miljø av 
utøvere og foreldre. Årets uttak går som vanlig etter KM langdistanse og styret vil behandle 
forslag om nye regler så snart de foreligger. Berit følger opp.  
 
14. Rekruttering 
Ingvild planlegger Rekrutteringsturneen som skal finne sted i Tønsberg 26.11.2014. Det er 
foreløpig ikke funnet egnede lokaler, men Ingvild jobber med saken. Det etterlyses mer 
konkrete planer fra forbundet før videre praktisk planlegging i samarbeid med OTO. Kretsen 
skal organisere og bekoste Rekrutteringsturneen, det er derfor viktig å få avklart omfanget, 
målgruppene og helt konkret hva som skal skje denne dagen. Ingvild følger opp og NOF har 
ansvar for å lage invitasjon som passer til de aktuelle målgrupper. Mat og drikke planlegges 
også utfra omfang og målgrupper. 
 
Hedrum planlegger buss til Rekruttenes dag i Holmenkollen den 14.09.2014. Alle klubber i 
Vestfold O-krets inviteres til å delta på felles buss. O-troll leir arrangeres som planlagt 19-20 
september, se Eventor for påmelding. 
 
 
 
 



 
 
 
15. Eventuelt 
Frist for rapportering av aktiviteter knyttet til tilskuddsmidler er satt til 20. oktober. 
 
Kretsledermøtet arrangeres 17.10.2014 og frist for innmelding av saker er satt til 15.09.2014. 
Styret har per dato ingen saker til dette møtet, men sender informasjon til klubbene om frist 
for innmelding.  
 
Etter styremøtet: Styret har mottatt en sak fra Sandefjord OK vedrørende tidtakersystem og 
denne legges frem for diskusjon på Kretsledermøtet. 
 
 
 
Anne L. Stenerud 
Leder av Vestfold O-krets 
 
Vedlegg: 
Oppdatert årsplan 2014 (høst) 
Sportslige resultater 



 
 
Dato Aktivitet Kommentar Markedsføring Ansvar 

19.08.2014 Første løp i Høst Cup Oppfølging og kvalitetssikring Annonseres på hjemmesiden til 
VOK 

Trond 

21.08.2014 Styremøte Saker til styremøtene meldes 
fortløpende inn til styret. Fokus 
på høstsesong og 
terminlistemøte. 

Innkalling via mail Anne 

06.10.2014 Kartmøte NOF's kartdatabase+ VOK's 
database for godkjenning av kart 

Invitasjon til alle klubbledere 
Annonseres på hjemmesiden til 
VOK 

Ole Petter 
og Ida 

Uke 43 Terminlistemøte  Møtet koordineres med TOK 
Klubbledermøte for VOK i 
etterkant. 

Mail til alle klubbledere 
Annonseres på hjemmesiden til 
VOK 

Trond 

23.10.2014 Kurs i nytt system for 
medlemsregistrering, kun 
for O-lag 

Arrangeres av Vestfold 
Idrettskrets, på Idrettens Hus 
klokken 18.00 

Mail til alle klubbledere 
Annonseres på hjemmesiden til 
VOK 

Anne 

15.11.2014 Vestfold O-fest   Invitasjon til alle klubbledere 
Annonseres på hjemmesiden til 
VOK 

Trond/ 
Anne 

26.11.2014 Rekrutteringsturne Kretsen har ansvar for 
organisering 

Via mail til alle klubbledere 
MOT TV og Junior inviteres 
spesielt 

Ingvild 

11.12.2014 Styremøte Årsrapport, budsjett og 
møteinnkalling med saker til 
Kretstinget 2014 

Innkalling via mail Anne 



 
MOT.TV               

  HL/OLL        

Hedrum 3        

Lardal 5        

Larvik 5        

Trollo 3        

OTO 5        

Sandefjord 6  Signe Bredholt Jørgensen, 3. plass HL lang 

Stokke 3        

Sum 30        

          

  5 guttelag og 3 jentelag på kretsstafett    

          

Deltagelse Junior + senior       

          

  

Camp 

Norway 

NM 

Ultra, sr 

NM 

Ultra, jr 

NM 

sprint 

NM jr-

stafett NM-uka 

NM-

natt 

          

Hedrum         

Lardal         

Larvik 3 1 2 2 1 G + 1 J    

Trollo         

OTO 2   3 1 G    

Sandefjord  2       

Stokke         

Sum 5 3 2 5     

          

          

Resultater jr         

Runa Fremstad 3. pl NM sprint D19-20      

          

          

Kretslag  Faste Med på enkelt arrangement     

Hedrum         

Lardal         

Larvik 2 1       

Trollo         

OTO 3 1       

Sandefjord  3       

Stokke         

Sum 5 5           

 


