
 
Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 08.09.2011 
 
Tilstede : Trond Gjelstad, Anne Lise Andreassen, Per Erik Larsen og Anne L. Stenerud 
Forfall : Ole Petter Ruud 
 
1. Rask gjennomgang av forrige møtereferat 
Ingen kommentarer. 
 
2. Status økonomi 
Ingen faste utgifter på ny kontoavtale ☺. Trond la frem en oversikt over det som er utbetalt 
hittil i år. Klubbene er foreløpig ikke fakturert for klubbavgifter. Støtte fra NOF (junior-
prosjektet) er mottatt. Juniorgruppa ber kretsen betale innkjøp av hodekamera (3 stk) til omlag 
8000 kroner. Dette ble godkjent av styret under følgende forutsetninger. Utstyret eies av 
kretsen og disponeres av sportslig leder. Utstyret skal kontrolleres og føres på kretsens 
utstyrsliste ved slutten av hvert regnskapsår. Per idag er utstyret fordelt på de tre 
juniorkontaktene Lars Fremstad fra Larvik OK, Arne Håkon Jørgensen fra Sandefjord OK og 
Sturla Farnes fra OTO. Kretsen oppfordrer klubbene som disponerer hodekamera til å bruke 
utstyret på egne samlinger. Andre klubber kan låne utstyret etter avtale med kretsens 
sportslige leder Per Erik Larsen. 
 
3. Status sportslig 
Per Erik orienterte om aktiviteter i juniorgruppa og MOT TV gruppa. KM langdistanse ble 
benyttet som uttak til O-idol og Alvilde Karlsen fra Hedrum skal representere Vestfold O-
krets. Runa Fremstad, Larvik OK, tok sølv i NM langdistanse. Kretsen skal levere status 
rapporter til Norsk Orientering, og følgende frister gjelder : 

• Rekruttering og MOT TV : 1. november 
• Juniorgruppa : 20. november 

Per Erik følger opp og sørger for at rapportene også omhandler planer for neste sesong. 
 
4. Status rekruttering 
Anne Lise orienterte om aktiviteter i rekrutteringskomiteen. Det blir felles transport til Barnas 
Holmenkolldag, kano-o og småtroll leir er arrangert og det planlegges møte med tur-o 
ansvarlige i hele kretsen. Norsk Orientering vil være representert på dette møtet. Arbeidet 
med tur-o kampanje og markedsføring med ny plakat pågår og skal være ferdig til våren 2012. 
 
5. Innspill til kretsledermøte 
Før styremøte var det ingen forslag /  innspill til kretsledermøtet, men det noteres i referatet at 
OTO la frem forslag om endring av terminliste for aktive juniorer etter styremøte. Forslaget 
ble diskutert per mail og styret i kretsen besluttet å legge forslaget frem for diskusjon på 
kretsledermøtet. Forslaget følger vedlagt dette referatet. Jon Ulvensøen vil forberede saken 
som presenteres av styreleder.  
 
I forbindelse med kretsledermøtet ble det besluttet at Vestfold krets stemmer for det forslaget 
som Norsk Orientering har presentert vedrørende endring av løpskategorier. 
 
6. Cup-løpene 
Styret i kretsen har mottatt noen synspunkter på cup-løyper i ynger klasser, spesielt D/H 13-
14. Trond la frem eksempler på ulike løyper i denne klassen og det var enighet om at disse 



 
generelt var noe vanskeligere enn ønsket. Styret mener derfor at det bør innføres en egen 
løype for D/H 13-14 og at denne med fordel kan kombineres med D/H 80. Det informeres om 
dette på lagledermøte når cup’en planlegges. Videre må klasseoppsettet og invitasjon justeres 
slik at dette kommer på plass i god tid før vårens cup-løp. Ansvarlig : Trond. 
 
7. Terminliste og klubbledermøte 
Styret diskuterte utkast til terminliste. KM arrangementene skal fordeles mellom kretsene som 
før og dette diskuteres videre på felles klubbledermøte i oktober. Trond forbereder møtet og 
kaller inn etter invitasjon fra Telemark krets. Ansvarlig  : Trond 
 
Innmelding av TD skal gjøres samtidig som klubbene søker om løp. Teknisk ansvarlig i 
kretsen (Ole Petter Ruud) kaller inn alle TD til gjennomgang av sjekkliste og rutiner så snart 
alle navn er på plass. Rutinen er beskrevet i ”Instruks for styre og råd i Vestfold krets”. 
Ansvarlig for oppfølging : Ole Petter  
 
Etter innspill fra Telemark har Vestfold innført junior- og seniorpolitikk i forbindelse med 
løypelegging. Det er etablert noen gode retningslinjer for løypeleggere og disse vil bli 
gjennomgått årlig med TD. Se vedlagt oppdatert ”Instruks for styre og råd i Vestfold krets”. 
Ansvarlig for oppfølging : Ole Petter  
 
8. Kretsens hjemmeside 
Hjemmesiden er ikke slik vi ønsker at den skal være og arbeidet med etablering går for sent. 
Det er beklagelig og vi må bli bedre på dette. Ole Petter og Anne samarbeider videre og 
prøver å få fremdrift på arbeidet. Anne tar ansvar i saken og kontakter NOF for videre hjelp. 
 
9. Oppfølgingslisten 
Rask gjennomgang av oppfølgingslisten for påminnelse om saker som ligger på vent.  
 
10. Eventuelt 

• Evaluering av KM v/ Per Erik. Per Erik la frem sin evaluering av KM og spesielt KM 
stafett. Det er et stor ønske om å gjøre KM mer attraktivt og da må konseptet endres. 
Kretsstyret ba Per Erik formulere et forslag til endring og legge dette frem for 
diskusjon på felles klubbledermøte med Telemark. Ansvar : Per Erik  

• Årsfest v/ Anne. Kretsen har en rolle i det å etablere en god sosial arena for voksne o-
løpere og det foreslås derfor en o-fest for Vestfold løpere. Dette vil styrke samholdet i 
kretsen og skape gode relasjoner mellom klubbene og deres medlemmer. Tiltaket er 
spesielt viktig for små klubber som ikke arrangerer egne årsfester, men det er også av 
stor verdi for større klubber. Styret støttet forslaget om en o-fest, og styret tar selv 
oppgaven med arrangementet. Noe av hensikten er at alle klubb-medlemmer skal 
kunne komme til ”duk og dekket bord” denne kvelden! Ansvarlig : Anne 

 
Anne Lindalen Stenerud 
Leder i Vestfold orienteringskrets 
 

Vedlegg :  
• Innspill til kretsledermøte (fremmet av OTO og støttet av kretsstyret) 
• Instrukser for styre og råd i Vestfold Orienteringskrets versjon 3 


