
 
Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 05.09.2012 
 
 
Tilstede :  
Trond Gjelstad, Anne Lise Andreassen, Per Erik Larsen, Ole Petter Ruud og Anne L. 
Stenerud.  
 
1. Rask gjennomgang av forrige møtereferat  
Følgende ble kommentert etter OTO’s forslag om vinter-cup. Kretsens forslag er at natt-cupen 
utvides fra 3 til 6 løp. 3 før jul og 3 etter nyttår. Dette forslaget legges frem på terminlistemøte 
for diskusjon. 

 
2. Regnskap 
Vi er flinkere til å bruke penger i år og det tyder på god aktivitet i gruppene. Inntektssiden er 
tynn, men faktura for klubbavgifter er nå sendt ut til alle klubber. Trond purrer opp utestående 
fra 2011. Regnskap per 06.09.2012 følger vedlagt referatet. 

 
3. Terminliste 2013 
Vestfold har notert følgende i forkant av terminlistemøtet: 

• KM lang, stafett og ultralang skal holdes i Vestfold 
• KM sprint, mellom og natt arrangeres i Telemark 
• KM natt bør arrangeres på en fredag og fortrinnsvis i sydfylket 
• Kretsene må sørge for at alle helger fylles opp, særlig på høsten 
• Stokke IL har fortrinnsrett i valg av dato for sitt løp ettersom de måtte vike for 

Telemark i forbindelse med dobbel-booking i 2012 
 

4. Felles terminlistemøte 
Dato for møtet blir 25. oktober i klubbhuset til POL. Følgende saker skal føres på agenda: 

• Forslag om sammenslåing av kretsene. Anne innleder for diskusjon. 
• Evaluering av nye KM regler 

o MOT TV koordinator er fornøyd med det nye konseptet og mener at det 
fungerte godt med 2-manns-stafett for de yngste. Det var lettere for klubbene å 
stille lag.  

o Styret har mottatt et par klager fra eldre herrer (>70 år) som ikke ønsker å løpe 
stafett sammen med yngre herrer (< 60 år). Styret har hørt kommentarene, men 
er av den oppfatning at endringen har medført ønsket effekt idet vi fikk flere 
lag i H-17 og større konkuranse der. Ingen tilsvarende klager fra 
kvinneklassen.  

• Terminliste for 2013 
o Trond sørger for at alle søknader kommer inn i god tid før felles 

terminlistemøte. Følgende skal være klart ved søknad om kretsløp: 
� Dato og kart 
� Løpsleder, løypelegger og TD fra klubben (til utveksling) 

o Egil vil følge opp tilsvarende for Telemark slik at Trond kan samle det hele i 
forkant av møtet. Løp som ikke er meldt til Trond innen fristen vil bli 
nedprioritert ved eventuelle sammenfallende datoer. 

o Frist for innmelding av løp settes til 1.oktober Trond sender ut melding. 
 



 
 

• Klubbledermøte med følgende saker for Vestfold : 
o Vår-cup og Høst-cup, fordeling av arrangementer 
o Forsalg om Vinter-cup, tre natt-løp før jul og tre natt-løp etter nyttår 
o Nye retningslinjer for cup-løpene 

 
Andre saker til fellesmøte eller kretsledermøte må meldes til styreleder innen 1. oktober!  
 
5. Evaluering av Vestfold cup 
Kretsen har motatt flere henvendelser i forbindelse med cup-løp som ikke møter publikums 
forventninger. Alle innspill er vurdert og styret besluttet følgende korrigerende tiltak: 

• Alle cup-løp skal være kompakte 
o max 500 m fra parkering til arena 
o max 500 m fra areana til start 

• Vinnertid i de to lengste klassene justere ned 5 minutter 
• Vinnertid skal baseres på beste løper i løypen 

o det forventes ikke deltagelse på elite nivå 
• Løypelegger skal tenke på trivsel og frekommelighet i terrenget !!!!! 
• Trond vil følge opp forholdene med hver enkelt arrangør neste sesong 

 
6. Forslag om endringer i Eventor 
Følgende forslag er sendt til forbundet: 

• Ved påmelding til løp i en vårcup / karusell eller lignende bør det være mulighet for at 
en automatisk blir påmeldt på alle løp når en melder seg på. Dette vil lette 
arrangørjobben vesentlig på løpsdagen  

• Siste frist for påmelding via eventor er kl 23.59 dagen før løpet. Vi skulle gjerne hatt 
denne fristen nærmere opp til løpet, f.eks 2 timer før start.  

 
7. Forslag fra Vestfold krets til Kretsledermøtet (KLM ) 
Kartrådet i kretsen har utarbeidet et forslag til endring av regelverket. Forslaget er behandlet i 
styret og sendt forbundet, se vedlegg. 
 
8. Høydehus 
Det er fremmet forslag om å oppheve forbud mot bruk av høydehus. Forbundet har bedt om at 
kretsene uttaler seg i saken og styret i Vestfold har derfor behandlet saken. Følgende  
innstilling er sendt til forbundet: 
 
Vestfold stemmer mot opphevelse av høydehusforbudet, fordi:  

• høydehus er, i motsetning til tradisjonell høydetrening, en manuell manipulering av 
kroppen  

• selv om OLT sier de skal ha kontroll med hvem som får tilbudet, kan vi ikke se 
hvordan man skal forhindre private løsninger 

• på bakgrunn av forrige punkt, fare for uvettig bruk, spesielt blant unge utøvere 
 

9. Evaluering av KM stafett 
Kretstinger ba om evaluering av nye KM regler og spesielt KM stafett for yngre. Saken settes 
opp på felles terminlistemøte, se punkt 4 over. 
 



 
 
10. Klage etter disk på KM stafett 
Kretsen har mottatt en klage etter at ett stafett-lag ble disket på KM. Klagen er behandlet og 
resultatet er uendret. Laget hadde glemt å nulle brikken og dette alene er grunnlag for 
diskvalifisering. Løper kunne heller ikke fremvise gyldig back-up lapp. Anne Lise sender svar 
på klage. Sak avsluttet. 
 
11. Utmerkelser (NM og HL) 
Martha Ulevensøen, OTO, har tatt bronse på NM ultra-lang. Per Erik Larsen følger med på 
NM-uka og sjekker opp andre representasjonsløp samt HL for yngre. Alle medaljeplasser i 
slike løp får tildelt gavekort fra kretsen. 
 
12. Rekrutteringsturne 
Forbundet kommer på rekrutteringsturne til Vestfold 6. november. Alle klubber må stille med 
leder, rekrutteringsansavarlig og tur-o kontakt. Invitasjon sendes til klubbledere. 
 
13. Idrettsregistreringen 
Vi ser at noen klubber har rapportert relativt mange medlemmer totalt, men færre aktive 
medlemmer. Vi minner om at aktivitetsberepet er romslig slik at de som deltar på dugnad og 
dermed tilrettelegger for aktivitet også skal rapporteres som aktive. Innen orientering er det 
lettere å sette ”antall aktive = antall medlemmer” og deretter eventuelt trekke fra for de ytterst 
få som ikke kan være aktive. Typisk eksempel er gamle og syke og kanskje ungdom som 
studerer utenlands. Forøvrig er det umulig for en klubbleder eller kasserer å gå inn å vurdere 
aktivitetsnivå til hvert enkelt medlem. Prinsippet som skissert over er derfor en praktisk 
tilnærming og bør praktiseres likt av alle klubber i Vestfold.  
 
14. Evaluering av TD ordningen 
Ole Petter har fått inn 4 av 6 TD-skjema og disse ble gjennomgått på møtet. Det er gode 
tilbakemeldinger på sjekklisten, men få kommentarer til videre vurdering. TD møtet var 
meget nyttig og Ole Petter kaller inn til nytt TD-møte så snart terminlisten er lagt og TD’ene 
oppnevnt.  
 
15. Fest i Vestfold O-krets 
Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer til fest i vestfolds grønne skoger den 17. november. 
Festen legges til 4H huset i Stokke. Anne Lise er løypeleger og lager en kreativ og morsom 
løype, mens Anne sørger for bestiling av hus og mat, samt invitasjon til alle klubber. 
Påmeldingsfrist blir 1. november. Vi ber om at klubbledere merker seg dato allerede nå ☺ 
  
16. Gravering av pokaler 
Vandrepokaler er kjøpt inn til vinner av KM –stafett i klassene H-17 og D-17. Pokalene skal 
graveres med ”Vestfold Orienteringskrets” og ”Vandrepokal herre”, og tilsvarende for damer. 
Under streken skal det graveres årstall og klubb. Begge pokalene gikk i år til Larvik OK. 
Kretsen gratulerer og pokalene overrekkes med gravering på årsfesten den 17. november. 
 
17. Valgkomiteen 
Valgkomiteen kontaktes etter neste styremøte. 
 
 



 
 
 
18. Forslag om logo til cup-løpene 
Ida Vår Dirdal har sendt inn forslag til logo for Vestfold Vår- og høst-Cup, samt en morsom 
tegning ”Moro i Vestfolds grønne skoger”. Styret takker for bidragene og tegningen vil bli 
benyttet på vår hjemmeside. Styret ser ikke behov for egen logo på cup-løpene og mener at 
løpene er godt nok profilert. 
 
19. Trenere til trener-1 kurs 
Forbundet ønsker å utdanne trenere som kan gjennomføre trener-1 kurs i regionen. Styret har 
vanskelig med å finne kandidater og ber om at klubbledere fremmer forslag. Invitasjon er lagt 
ut på kretsens hjemmeside. 
 
20. Oppfølgingslisten 
Sakene på oppfølgingslisten ble gjennomgått : 
 
Skaffe oversikt over alle kart i kretsen og sjekke når sist 
oppdatert 

Etablere beste praksis for kartarbeider i klubbene 

 
Ole Petter vil inkludere disse diskusjonen på neste TD-møte. 
 
21. Eventuelt 

• SOK ber om at første løp i natt-cupen flyttes fra Preståsen til Varden. Styret 
samtykker gitt at dette kommuniseres på Eventor, på hjemmesiden til kretsen, med 
mail til alle klubbledere og oppslag på siste cup-løp i Hedrum. 

• SOK har 25 års jubilieum i 2012 og klubben markerer dette den 20.oktober. 
Kretsstyret vil sende en hilsen på dagen. 

• KM resultater i Eventor må justeres/ korrigeres. Ole Petter ser nærmere på dette 
samtidig som han lager en kort artikkel til hjemesiden om KM prestasjon er i Vestfold. 

 
 
 
 
 
Anne Lindalen Stenerud 
Leder i Vestfold orienteringskrets 
 



 
Vestfold o-krets
Regnskap 2012 pr. 06.09.12

Regnskap Regnskap Budsjett
2011 2012 2012

3411 TILSKUDD VIK, AKTIVITET 3 000 0 3 000
3412 TILSKUDD FRA NOF, BARN/UNGDOM 47 500 0 25 000
3413 MOMSKOMPENSASJON 5 194 0 3 000
3920 LAGSKONTINGENTER 38 115 0 35 000
3980 EGENANDEL KRETSLAG 0 0 0
3981 ANDRE EGENANDELER 0 0 0

93 809 0 66 000

4600 DELTAKELSE NM 10 000 0 10 000
4601 DELTAKELSE HOVEDLØP / OLL 16 830 13 231 15 000
4610 SAMLINGER 13-16 0 0 10 000
4611 SAMLINGER JUNIOR/SENIOR 22 266 0 5 000
4690 DIV. UTG. TREN.RÅD 1 868 0 5 000

Delsum 50 964 13 231 45 000

4710 O-TROLL SAMLING 2 800 0 5 000
4790 DIVERSE UTGIFTER 460 275 5 000

Delsum 3 260 275 10 000

4890 DIVERSE UTGIFTER 5 435 11 008 10 000
Delsum 5 435 11 008 10 000

6820 WEBSIDE 299 0 0
6860 STYRETS MØTEUTGIFTER 0 395 1 000
6863 LAGLEDERMØTE 248 153 500
6864 KRETSTING 2890 1 696 3000
6865 NOF TING 0 3 765 6 000
6868 KRETSLEDERMØTE 5 000 0 3 000
6880 ÅRSFEST VOK -43 0 2 000
6890 ADM UTGIFTER 481 135 500
7420 GAVER/UTMERKELSER 0 169 2 000

Delsum 8 875 6 313 18 000
68 534 30 827 83 000

25 275 -30 827 -17 000

8040 RENTEINNTEKTER 279 0 300
8170 GEBYR BANK -707 -72 -300

Delsum -428 -72 0

24 848 -30 899 -17 000ÅRETS RESULTAT

ADMINISTRASJONSUTGIFTER

TOTAL SUM UTGIFTER

RESULTAT FØR FINANS

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER

AKTIVITETSUTGIFTER TEKNISK

BUDSJETT OG REGNSKAP VOK

INNTEKTER

TOTAL SUM INNTEKTER

AKTIVITETSUTGIFTER TRENINGSRÅD

AKTIVITETSUTGIFTER REKRUTTERINGSRÅDET

 
 


