
                     BUSKERUD ORIENTERINGSKRETS                    
 

Schwartsgate 6, 3034 Dramme  buskerud@orientering.no  bankkonto: 2310.07.47537 

Referat fra lagledermøte 13. mars 2017 på Idrettens Hus, Drammen 
 
Eiker OL:   Anne Marthe Peveri 
Fossekallen IL:   Tom Bondehagen  
Kongsberg OL:   Bjørn V. Larsen 
Konnerud IL:   Toini Skyttersæter, Andre Jægtvik  
Lierbygda OL:   Helga Haverstad 
Ringerike OL:   Live Ytrehus 
IF Sturla:  Aud Ellen Brevig 
Fra styret:   Linda Verde, Odd Strand, Isa Heggedal, Ingemar Haverstad, Stig Melling 
Fra adm:   Lotte B. Aaserud 
 
1  Besøk fra NOF  
Øyvind Enger, medlem av NOFs forenklingsutvalg, informerte om utvalgets arbeid. 
Se vedlegg. Han informerte spesielt om Flexo-løp og viste til  Facebooksiden for slike arrangement. 
  
2  Aktivitetsplan for sesongen 2017 
Treningsrådets leder, Isa Heggedal, informerte om aktivitetsplanen.  Hun understrekte at samlingene  
er åpne for løpere på alle nivå, både elite- og c-nivå. Det er viktig at lagleder videresender informasjon om de 
ulike samlingene til berørte ledere og alle aktuelle deltakere fra klubben.  
Påmelding til de ulike samlingene gjøres via Eventor. Her ligger også mer informasjon. Det er viktig at løperne 
melder seg på så fort de vet de kan delta, da vil andre som er litt usikre se hvem som blir med og bli inspirert til å 
melde seg på. 
 
3 Opprettelse av Facebookside for Buskerud o-krets 
Stig Melling informerte om siden som er en offentlig gruppe på Facebook, rettet primært mot ungdom. 
Alle kan bli medlem i gruppen og alle kan skrive på siden. Informasjon på Facebook når lettere ut til ungdommen. 
Buskerud OKs hjemmeside vil fortsatt være kretsens offisielle informasjonsside. 
 
4 Oppdatering av «Retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere»  
Linda Verde informerte om status for retningslinjene. Oppdatering som avtalt med partene er ennå ikke fullført. 
Det vil bli avholdt et møte med Naturvernforbundet i Buskerud for gjensidig informasjon. BuOK vil gå gjennom 
hvordan o-løp arrangeres og naturhensyn ivaretas. 
 
5 Organisering av kretssekretærordningen når Lotte slutter 
Linda Verde gikk gjennom innholdet i notat som var sendt alle på forhånd. Lagledermøtet ga styret fullmakt til å 
jobbe videre med det skisserte opplegget. 
 
6 Forslag til et mulig prosjekt «Støtte til skoler i o-undervisning»  
Linda Verde gikk gjennom notatet som var sendt ut på forhånd. Hun poengterte at styret kun ville jobbe  videre 
med prosjektet hvis klubbene ønsket det.  
Lagledermøtet diskuterte innholdet og ga styret støtte til å jobbe videre med konseptet. Målgruppen vil primært 
være 5. og 6. klassinger. 
 
 Drammen 16. mars 2017 
Lotte B.  Aaserud 
Referent 
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