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Styremøte i Vestfold o-krets  
Tid: 24.03.15 klokken 18.00 
 
Tilstede: Berit Horvei, Trond Gjelstad, Ole Petter Ruud og Ingvild Eckdahl 
 
 
1. Gjennomgang av forrige møtereferat  
Møtet tok en rask gjennomgang av siste referat for å sikre god oppfølging på alle saker. 
Følgende punkter ble diskutert: 
 
Punkt 7: TD for løp er ikke fulgt opp som planlagt. Møtet er ikke avholdt som planlagt i 
januar eller februar. 4 TD mangler fortsatt pr mars. Purring er blitt sendt!  
 
Punkt 6: Kriterier for o-idol 

Tre uttaksløp gjelder for kvalifisering til O-idol: Hovedløp langdistanse, O-festival 
langdistanse og KM langdistanse. Beste løper i kretsen får ett poeng, nest beste løper i 
kretsen får to poeng osv. Løper med lavest poengsum i to av disse tre løpene er 
kvalifisert til O-idol. Ved poenglikhet skal KM langdistanse være gjeldende uttaksløp. 

 
Instruksen er oppdatert (utført 120415)  
 
 
2. Kretsting 

Oppfølging fra kretsting: 
• Honorar for kretsens kartkontrollører: «Kretsens kartkontrollører kan, etter søknad, 

godskrives 200 kroner/time» 
 
Forslag fra kretsen: Kartkontrollør kan sende faktura direkte til aktuell klubb etter 2. 
gangs kontroll.  
 
 

• KM stafett – Telemark har oppdatert sine regler. Siden vi har felles arrangement, har 
Vestfold oppdatert sine. 
 
Følgende er endret: 
Endret fra: 
D 165+ (samlet alder over 165 år) : 3 etapper  
H 175+ (samlet alder over 175 år) : 3 etapper 
Til: 
D/H 150 + (samlet alder over 150): 3 etapper 
D/H 195 + (samlet alder over 195): 3 etapper 
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3. Status vårcup 
Innbydelse er sendt ut. Eventor oppdatert, påmeldingen er klar. 
 
4. Status teknisk utvalg 
TD – se punkt1 
 
Hedrum ønsker jubileumsløp 6.-8. mai 2016. Styret går inn for dette. 
 
KM Ultralang inngår i Per Nordheims minneløp – 7. november- Hedrum OL. 
 
 
5. Sportslig 
Representasjoner 
Ungdoms EM ski-o Budor: Hallvard Arntzen Foss, Sandefjord representerte Norge i M17. 
 
 
MOT TV 
Samling i Larvik helgen 21.-22. mars 
Overnatting i Østfold 25-26 april 
Plan for 2015 er lagt 
MOT TV cupen 2015 er klar 
Kontaktlisten er oppdatert 
Nettside oppdatert 
 
InTeam 
Samling i Bergen. Påskesamling i Litauen. 
Plan for 2015 er lagt. 
Nettside oppdatert 
 
6. Rekruttering 
O-troll leir 
POL arranger o-troll leir i juni 
Lardal arrangerer o-troll leir på høsten (september) 
Innbydelser kommer! 
 
Leder Rekrutteringsråd mangler fortsatt! 
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7. Innkomne saker 

 
Inteam/kretslag 
Kretsen har mottatt et brev vedr. 

• Informasjon 
• Prisdifferensiering 
• Skille mellom de som er med og de som ikke er med 
• Retningslinjer for drift av kretslag 

 
Møte mellom kretstrenerne og styret i Vestfold og Telemark vil bli avholdt. 
 
 
Forsikring 
NOF har følgende forsikringer: 
 
Forsikring 
 
http://www.orientering.no/arrangor/forsikringer/Sider/default.aspx 
 
NOF anbefaler klubbene å tegne forsikring – se her: 
 
Forsikring for klubbene 
 
http://www.orientering.no/nyheter/Sider/Forsikringsordning%20for%20klubbene.aspx 
 
 
Neste møte –juni-2015  
 
 
 
Referent 
 
Ingvild Eckdahl 
Leder av Vestfold O-krets 


