
Referat fra styremøte 6.desember 2017. 

Sak 1. Ingen kommentarer fra forrige referat. 

Sak 2. Kretskontrollører.  

 Vi lager en liste over kontrollører i kretsen etter en spørrerunde i klubbene. 

 Lage et enkelt kurs der vi går igjennom hva som er kontrollørens oppgave ut fra 

NOF`s regelverk 

 Kretsen setter opp kontrollører for nasjonale løp og KM arrangement 

 Kretsen sender Nils Harald Staff på internasjonalt kontrollør kurs. 

 Videre sende mail fra NOF om oppfordring til at klubbene sender folk på det 

internasjonale kontrollør kurset. 

Sak 3. Aktivitetsplan 2018. 

 Det er laget et utkast til aktivitetsplan som snart er ferdig sammen med Mjøs-O. 

Sendes ut når alt er koordinert sammen med Mjøs-O 

 Felles plan for reise til NC, NM osv. er utarbeidet sammen med Hedmark O-

krets. Dette er sendt de berørte klubber. 

 Snertingdal har tatt på seg både Nammo samling og O-troll leir i september. 

 Regional O-troll leir. Sende ut om noen kan ta på seg å arrangere en slik leir i 

mai/juni. Hedmark har slik leir 5-6 mai i ulike regioner. 

 Hovedløpskontakt. Ber valgkomiteen om å kontakte aktuelle kandidater. 

 KM lang/stafett. Kretsen undersøker felles overnattingsplass. 

 Be NOF om en oversikt på hvem er trener 1 og trener 2. 

Sak 4. TUK, TEK og BOK. 

 Jon Vegard tar kontakt med Lillehammer om løp da de ikke skal arrangere 

Fjelldilten 

 KM helger. Arnfinn lager et forslag på en rulleringsplan og vi tar dette opp med 

Hedmark.  

Sak 5. Kretsting 2018. 

 31.januar 2018 

 Sted: Honne Biri kl.19.00 

 Sende ut invitasjon (Kjersti) 

Sak 6. Søknad fra Mjøs-O o støtte for sesongen 2018. 

 Kretsen går inn for å støtte Mjøs-O med kr.10000,- under forutsetning av at Hedmark 

gjør det samme. 

Sak 7.  Evt. 



 Mjøs-O koordinator Fanny Horn Birkeland ønsker å bli invitert på kretsens vår og høst 

møter. 

 Kretsledermøte. NOF skal nå jobbe for at det blir lik praksis for alle som skal arrangere 

O-løp når det gjelder verneområder. 2 Puljer under HL, slik at du har tidlig start bare en 

dag. Puljene er tilfeldig trukket. Ellers ingen store saker. Referat ikke kommet enda. 

 

Ref. Kjersti 


