
 

 

Referat fra styremøte i Oppland o-krets 20. sept 2016  
på Biri 

 
 

Til stede: Nils Harald Staff, Jon Vegard Lunde, Arnfinn Pedersen, Hilde Grøneng og  
  Tove Bakken 
Forfall:  - 
 
 

Sak 1.  Lagledermøte 
Vi kaller inn til lagledermøte på Biri vegkro onsdag 19. oktober   
 tema:  Terminlista,      ansvar: Jon Vegard 
  Mjøs-o og samlinger    ansvar: Hilde 
  Karttegning med laserteknologi   ansvar: Jon Vegard spør  
   Bernt B eller Håvard Lucasen 
  Livelox og gps-klokke; tracking og analyse ansvar: Arnfinn spør Torbjørn 
   Kravdal 
  Evt. 
   

Sak 2.  Kretsledermøte 18. nov,  
Saker vi vil spille inn: 
 - Byråkratiske hindringer for o-løp i verneområder. Fins det undersøkelser som viser 
noe om slitasjen på terrenget etter løp?   Jon Vegard skriver sak! 
 - Lisens og forsikring via NOF 
Skiforbundet, sykkelforbundet og friidrettsforbundet har alle slike ordninger. Bør også NOF 
innføre det?       Tove skriver sak! 
 - Forenkling av antall klasser på mindre o-løp 
Det er mange C- og N-klasser. Kan vi forenkle mer? Arnfinn skriver sak! 
 

Sak 3.  Kompetansehelg 19. - 20. nov 
Lenke til programmet:http://www.orientering.no/media/filer_public/5b/a4/5ba4be6e-8c81-
4ea2-85b3-26ec7f328560/kompetansehelg_nof_nov2016_hd.pdf  
 

Sak 4  KM-klasser 
Vi går inn for å ha tiårsklasser på KM langdistanse også, slik som det er på sprint og 
mellomdistanse. Se Nils Haralds forslag. Vi kan vurdere om det skal være ulike 10-
årsintervaller over 35 år på de 3 distansene (sprint,lang,mellom). Dette blir da sak på 
tinget over jul.  
 

Sak 5.  KM-helger 
I år har det vært tre helger med KM, og det er litt for mange, og da blir interessen for å 
reise på KM borte. Det ligger an til bare to helger neste år, og det bør bli bra. 
 

Sak 6   Evt. 
- Marte Katrine Myhre er ansatt som ny Mjøs-o-koordinator. Hilde vil samarbeide med 

henne for å prøve å få til flere Mjøs-o-treninger i Oppland, gjerne i samarbeid med 
Erlend Slokvik.  

- O-idol: Kristine og Elias fra Gjø-Vard representerer Oppland og Hilde er med som leder. 
Lykke til! O-kretsen støtter økonomisk reisa til Stavanger. 

- O-tinet for 2016 vil bli avholdt på Hammartun skole, Lillehammer søndag 5. feb 2017 
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Tove Bakken, ref. 


