
MØTEREFERAT      ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS  

Tema  Styremøte nr 4, mai 2018 
Tid og sted Tirsdag 15. mai 2018, kl. 19:30 

Grenserittkontoret, Halden  

Til stede Jens Erik Mjølnerød (leder), Ida Børstad Thoresen (Ungdoms- og 
rekruteringsarbeid), Kine Hallan Steiwer (kretssekretær)  

Ikke til stede Kjell Lunde (leder av teknisk råd) 

Referent Kine Hallan Steiwer 

Møteleder Jens Erik Mjølnerød 
Neste styremøte  Etter sommeren 

 
 
Agenda: 

• Godkjenne forrige referat 

• Verdens orienteringsdag 

• Finn Fram i Østfold 

• Unionsmatchen 

• Ny kretssekretær 

• Klubb KM stafett 

• Sport8serien 

Sak/vedtak Ansvar Frist  

Verdens orienteringsdag – Status (23 mai) 

Sendt oversikt over klubbenes arrangementer til Lene Kinneberg i Norges 

orienteringsforbund 

Bra tillsluttning, nesten alle klubbene i kretsen skal ha arrangement 

under WOD 

 

 

 

 

Finn Fram i Østfold 

Svend Sondre jobber på  

Karttegning er begynt av klubbene 

 

 

 

 

Unionsmatchen 

Kommer til å bli sen avreise på fredag på grunn av nasjonal eksamen for 

flere av utøverne 

Melde på utøvere og lagledere til Unionsmatchen 

Fått neon avslag, sendt ut mail til reservere. Kommer ikke til å bli noen 

reserve i D 15-16 

Overnatting til sjåføren er i orden 

Bruker Interbuss Fredrikstad 
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Hallan 

Steiwer 

 

 

 

 

 

21.05 

 

Ny kretssekretær 

Hatt intervju med Kathrine Amundsen. 2 år igjen på skolen, inne i 

idretten og veldig positiv. Fra Trøsken IL 

Kan begynne 1.juni 

Kine og Kathrine avtaler møte for kompetanseoverføring 

Jens Erik tar kontakt med Norges Orinteringsforbund angående kontrakt 

og sender til Kathrine 
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Jens Erik 
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16.05 

01.06 



Klubb KM Stafett 

Nytt konsept i år med fellesstart på 1. og 2. veksling 5 minutter etter 

første løper har vekslet 

Masse positive tilbakemeldinger 

Må oppdatere reglene for Klubb KM stafett: 

-H60/D50 og D/H-16 løper 

-fellesstart etter vekslinger 

Evaluering om når fellesstarten bør gå taes på lagledermøtet og reglene 

oppdateres igjen etter det 

Første pri er å få med folk på løp 

 

 

 

 

Kine 

 

 

 

 

01.06 

Sport8serien 

Rettet på excelfilen, etter tilbakemeldinger. Ingen tilbakemeldinger etter 

2. løpet. 

Drakter ble ikke gitt ut på 2.løpet, selv om det ble planlagt å sende dem 

til løpet med deltagere, siden Kine ikke kunne være til stedet 

Tok til å legge ut etter 2.løpet siden strekktider for arrangementet ikke 

hadde kommet før dagen etter 

  

 
Referent  
Kine Hallan Steiwer 
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