
 
 
 
Styremøte i Vestfold o-krets mandag 26.08.2013 klokken 18.00 
 
Tilstede : 
Ingvild Eckdahl, Ole Petter Ruud, Per Erik Larsen, Trond Gjelstad og Anne L. Stenerud.  
 
 
 
1. Gjennomgang av forrige møtereferat  
Møtet tok en rask gjennomgang av siste referat og det var spørsmål om hva søknaden til NOF 
kunne utløse av midler. Vestfold har fått bekreftet følgende, gitt at aktiviteter avvikles og 
rapporteres som planlagt : 

• Rekrutteringstiltak : søkt 8000 kroner, bevilget 4000 kroner 
• Ungdomstiltak (13-16 år) :  søkt 15.000 kroner, bevilget 6.000 kroner 
• Ungdomstiltak (17-20 år) : søkt 12.000 kroner, bevilget 5.000 kroner 

Samlet støtte for ungdomstiltak er 11.000 kroner, fordeling avgjøres av kretsen. Det ligger 
altså an til et underskudd, men styret ønsker ikke å stramme inn på aktivitet og vil da heller 
bruke den kapital som er tilgjengelig frem til neste budsjettperiode.  
 
2. Innspill til høstens kretsledermøte i NOF 
Styret har motatt to forslag til behandling i forkant av kretsledermøtet, se vedlegg..  
Ad sak 2.1 : Ettersom avgiftspolitikken nylig er diskutert og vedtatt i NOF valgte styret å la 
forslaget om avgiftstak for enkelte arrangementer falle.  
Ad sak 2.2 : Styret støtter dette forslaget og styreleder vil melde saken inn for NOF og ta den 
videre diskusjon på kretsledermøtet i høst. 
 
3. Innspill vedrørende klasseinndeling i orientering 
Tema om klasseinndeling etter alder, ferdighet og løypelengde vekker engasjement. Per Erik 
innledet med noen tanker og ulike arrangementsformer ble diskutert. Styret mener at mye er 
opp til arrangøren når det gjelder å bestemme hvilket klassetilbud han ønsker å gi. Kretsen vil 
ikke gi noen føringer på dette, men oppfordrer klubbene til tilpasse sine arrangementer i 
forhold til de løpegrupper de ønsker skal delta. Et eksempel er Trollo sitt løp der det legges 
inn en B-klasse for ungdommer. I tråd med tidlere vedtak om lange og lette løyper for voksne 
mosjonister så etter lyser kretsen dette tilbudet på flere løp i Vestfold. Videre vil styret  
oppfordre klubbene til å følge NOF’s regler for premiering og ikke premiere alle voksne 
klasser slik det praktiseres i mange klubber nå. 
 
4. Status på rekrutteringsplaner for kretsen 
Etablert rekrutteringplan ble lagt frem for kretsledermøtet i vår, planen ble på nytt 
gjennomgått i styret og alle ansvarlige rapporterte status på sine aktiviteter. Styret utvidet 
rekrutteringsplanen med O-fest fordi vi mener at dette kan være et bidrag til økt aktivitet, 
glede og dermed rekruttering. Anne bestiller 4H hytta, lager invitasjon og bestiler mat. Trond 
lager aktivitetsløype og quiz. 
 



 
Kondis-Cup arbeider med videre utvikling av konseptet, men uten Stamina HOT som 
samarbeidspartner. Forsøk på et gjensidig samarbeid er nå avsluttet etter Stamina’s 
konklusjon om at de ønsker å satse på egne konsepter og opparbeide sin egne kundegrupper. 
Styringsgruppen i Kondis-Cup jobber videre med andre målgrupper og prøver å finne beste 
praksis for markedsføring av konseptet. 
 
5. Høst Cup og Natt Cup 
Alt er klart til oppstart på årets høst- og natt-cup i Vestfold. Når det gjelder oppgjør for hvert 
enklet løp så har kretsen avklart dette med forbundet. Alle oppgjør skal gjøres i etterkant. 
Eigil Kongsfjell (OTO) er ansavrlig for oppgjøret og rapportering til NOF. Klubber bes ta 
kontakt med Trond Gjeldstad eller Eigil Kongsfjell ved eventuelle spørsmål. 
 
6. Jakker til kretslaget og kartrådet i Vestfold 
Styret har innvilget penger til nye kretsjakker etter samme modell som tidligere. Anne 
bestiller og Per Erik skaffer oversikt over hvem som vil være på kretslaget i sesongen 2014. 
 
7. Terminlistemøte med Telemark 
Alle ønsker og innspill i forhold til løp i sesongen 2014 må sendes til terminlistekoordinator, 
Trond Gjelstad, innen 1. oktober. Felles terminlistemøte planlegges sammen med Telemark 
16. eller 17. oktober på klubbhuset til POL. Deretter skal hver krets godkjenne sine kretsløp i 
Eventor innen 15. november. Anne tar kontakt med Egil Ronæs for videre planlegging.  
 
8. Rekrutteringsturne fra NOF 
Det planlegges to rekrutteringsmøter i Vestfold krets, invitasjon til klubbene kommer fra 
NOF, men det er kretsen som står ansvarlig for det tekniske arrangementet og tilhørende 
kostnader : 
 
4. desember klokken 17-21 : Rekrutteringsmøte i syd fylket 
Ansvarlig : Trond Gjelstad og Per Erik Larsen 
Møte avholdes på Thor Heyerdals Videregående skole 
Følgende kubber møter her : Sandefjord OK, Larvik OK, Hedrum OK og Lardal OK 
 
5. desember klokken 17-21 : Rekrutteringsmøte i nord fylket 
Ansvarlig : Ingvild Eckdahl og Ole Petter Ruud 
Møte avholdes på Greveskogen Videregående skole 
Følgende klubber møter her : Orienteringslaget i Tønsberg og Omegn (OTO), O-gruppa i 
Stokke IL, Trollo og Horten OK eventuelt sammen med andre mindre klubber som Andebu, 
Arnadal og Botne. 
 
9. Rundt bordet / annet / eventuelt 
Alle styemedlemmer informerte fra sine områder.  
Ole Petter : 

• forslag om endring av KM klasser slik at de i sin helhet harmoniseres med forbundets 
mesterskapsklasser. Forslaget må konkretiseres og legges frem for styret før det kan 
drøftes på lagledermøte etter terminlistemøte i høst 

• Medaljer til KM er talt opp og beholdning holder til årets KM, Ole Petter kjøper 
deretter inn ny beholdning for 2014 



 
• Teknisk leder minner om at alle TD’er skal meldes til kretsen innen 1. desember. 

Dette ble besluttet på kretstinget i vår og må følges opp av klubbledere. 
Trond:  

• Regnskap ble lagt frem, med tilhørende oversikt over alle utbetalinger 
• Innkreving av klubbavgift må iverksettes. Anne sender oversikt til Trond som sender 

faktura til hver klubb 
• Alle aktiviteter som er avviklet må rapporteres inn med rapport til styret, slik at midler 

fra NOF kan utløses. 
Per Erik :  

• Telemark krets fører regnskap for kretslaget og tar en avregning mot Vestfold på 
slutten av sesongen. Tilsvarende gjør Vestfold for MOT TV. Per Erik må forsikre seg 
om at kostnader er under kontroll i forhold til budsjett for hver gruppe. 

 
Ingvild : 

• Det blir trolig ikke buss til Holmenkolldagen ettersom interessen er for liten. 
• O-troll i Lardal var vellykket og regning på kost, leie av lokal og andre spsifiserte 

utgifter sendes kretsen sammen med en kort rapport. 
• Tur-o på nett er lett og de klubber som fremdeles ikke er der, bør sette seg inn i dette 

innen neste tur-o sesong! 
 
 
Anne L. Stenerud 
Leder av Vestfold O-krets 
 



 
VEDLEGG : 
 
Sak 2 : Forslag til høstens kretsledermøte : 
 
2.1 NOFs avgift på 30 % av startkontingent  
 
Under HL 2008 betalte vi ca kr 30 løper pr konkurranse i avgift til NOF. I 2013 betaler vi kr 159 pr løper. Denne 
økningen blir i all hovedsak skjøvet over på løperne i form av høyere startkontingent/deltageravgift. Med to 
konkurranser og ca 450 deltagere, blir dette en avgift på i underkant av kr 150.000 til NOF.  
 
Min oppfatning er at denne avgiften bidrar negativt til å få ungdommer med på aktiviteter. Stort sett er det 
kanskje klubbene som betaler for HL/OLL, men det er nok ikke slik i alle klubber. En økning på kr 258 i avgift 
pr løper (to løp) kan være dråpen som får begeret til å renne over.  
 
Jeg sendte inn et forslag til NOF å få redusert avgiften, men fikk avslag. Min oppfordring til deg er å ta opp 
diskusjonen på kretsledermøtet. Mitt forslag er at det settes et tak på hvor mye avgift det skal tas (f.eks. maks kr 
50), samt at det diskuteres lavere satser for ungdommer under 16 år.  
 
Arne Håkon Jørgensen, SOK 
 
2.2Vanskelighetsnivå på D/H10s løyper  
 
Per i dag skal D/H10s løyper ha vanskelighetsgrad 'C'. Dvs. det samme som for D/H11-12. For de fleste 10-
åringer blir dette for vanskelig, slik at det melder seg på i N-åpen eller D/H11-12N. Jeg foreslår at løyper i 
D/H10 skal ha vanskelighetsgrad 'N', slik at løypene blir en slags "N-åpen uten foreldre". 
 
Arne Håkon Jørgensen, SOK 
 
 
Sak 3 : Forslag og nye tanker om klasseinndeling: 
.......så er jo spørsmålet om vi skal innføre enda flere klasser i en idrett som allerede har en overflod. Kanskje 
kunne det være en tanke å fokusere mer på ferdighetsklasser enn aldersklasser? I alle fall i aldersspennet 17-49 
år. Ungdommene må få beholde sine aldersklasser, og "gamlingene" (50+) er veldig opptatt av sine, av delvis 
forståelige årsaker....  
 
Kan man tenke seg noe sånt for 17-49?  
D/H17AL  
(D/H17AM)  
D/H17AK  
D/H17B  
D/H17C  
D/H17N 
 
Per Erik Larsen, Sportslig leder VOK 
 
 
 
 


