
 
 
Styremøte i Vestfold o-krets torsdag 26.06.2014 klokken 18.00 
 
Tilstede: Berit Horvei, Trond Gjelstad, Ingvild Eckdahl og Anne L. Stenerud. Ida Vår Dirdal 
deltok på første del av møtet. Forfall : Ole Petter Ruud 
 
1. Gjennomgang av forrige møtereferat  
Møtet tok en rask gjennomgang av siste referat for å sikre oppfølging på alle saker. 
 
2. Bruk av vara i styret 
På grunn av mange aktiviteter og mye reising er det vanskelig å finne dato for styremøtene. 
Dette til tross for at disse er satt opp i årsplanen. Styret besluttet derfor at begge 
varamedlemmer kalles inn til de to neste styremøtene i 2014: 

• 21.08.2014 klokken 18.00 
• 11.12.2014 klokken 18.00 

Anne sørger for at styrets varamedlemmer inkluderes på møteinnkalling og styrets mail-liste. 
 
3. Ny database for registrering av kart 
Ida presenterte en ny database for innmelding og registrering av kart til kretsen. Denne 
databasen skal sikre god kommunikasjon i forbindelse med innmelding av kart, formidling av 
kretsens kommentarer og endelig godkjenning. Databasen vil også sikre at kartfilen ikke kan 
endres mens kontrollarbeidet pågår. Videre vil databasen kreve at kartet er registrert i NOF’s 
database før kretsen kan gi endelig godkjenning. Dette er i henhold til vedtak på Kretstinget. 
 
Styret ser at databasen er meget enkel i bruk og vil innføre denne i det videre arbeidet. Ida vil 
veilede klubber som per nå har kart til godkjenning og deretter sørge for samlet opplæring til 
høsten. Det skal opprettes en link fra VOK’s hjemmeside til denne databasen. 
 
4. Kretsens godkjenningslogo og nummer 
Kretsens godkjenningsstempel skal trykkes i blått på kartet, og frem til nå har kretsen benyttet 
sin logo med «innfelt» godkjenningsnummer. Dette krever mye manuelt arbeid og det er 
behov for en enklere metode. Samtidig ønsker ikke styret at kretsens logo skal manipuleres. 
Styret besluttet derfor å benytte  grankvisten i blått med Vestfold O-krets og 
godkjenningsnummer under, dette er også slik det praktiseres i Telemark o-krets. 

 
 
 
Se nytt godkjenningsstempel for Vestfold O-krets. 
 
Kretsens godkjenningsnummer skal ha følgende 
oppbygging : År – klubbnummer – løpenummer 
 
 
 
 
 



 
5. Honorar for kartkontrollør 
Kartkontrollørene bruker mye tid på å sikre god kvalitet på kartene. Andre kreser har innført 
kontrollavgift fra kretsen og Ida viser spesielt til ordningen som er innført i Oslo og Akershus 
O-krets der kontrollører tar 250 kroner per time for godkjenning av kart. Klubbene regner da 
kontrollavgiften inn i budsjett slik at det inngår i totalbudsjettet som det søkes om midler på. 
Oppgjøret går direkte fra klubben til kretsens godkjente kontrollør. 
 
Styret er positiv til en slik ordning, men mener at 200 kroner per time er en riktig pris i 
Vestfold. Styret vil legge dette forslaget frem for kretstinget 2014. 
 
6. TD rapporter for gjennomgang 
Punktet ble utsatt ettersom Ole Petter ikke var tilstede. Det ble likevel nevnt at O-gruppa i 
Stokke fortjener ros for et flott opplegg på Midtsommerløpene. Dette er så langt Vestfolds 
største løp i antall deltagere og mye skyldes nok konseptet med Camp Stokke kombinert med 
O-troll leir. Kretsen oppforderer alle klubber til å tenke gjennom sine konsepter og hvordan de 
kan videreutvikles for å trekke flere løpere. Det ble også nevnt at KM arrangementene gikk 
fint med arrangører fra Trollo og Horten. 
 
7. Kurs i NOF’s kartdatabase 
Kretsen arrangerer kurs i NOF’s kartdatabase til høsten. Ole Petter er ansvarlig for 
arrangementet sammen med Ida Vår Dirdal. Styret foreslår 06.10.2014 (se vedlagt årsplan) og 
invitasjon med egnet møtested må utarbeides snarest. Ansvar : Ole Petter 
 
8. Status på regnskap 
Det har ikke vært mange utgifter så langt i år og regnskapet er derfor ikke kjørt til dette møtet. 
Vestfold O-krets er innvilget aktivitetsstøtte fra NOF, totalt 17.000 mot søkt 30.000 kroner. 
Fordeling er som følger: 

o 11.000 (søkt 20.000) til Hovedløp, MOT TV og Juniorgruppa 
o  4.000 (søkt 5.000) til O-troll 
o  2.000 (søkt 5.000) til kompetansehevende kurs (E-timing osv). 

Støtte fra Vestfold Idrettskrets er foreløpig ikke bekreftet. 
 
9. Høst-Cup 
Trond la frem utkast til høstens Cup-løp. Det meste er klart, mangler bare bekreftelse fra noen 
klubber. Klassen H-80 er korrigert slik at de løper samme løype som H-70. Dette er etter 
ønske fra utøverene. Invitasjon legges på nettet så snart den er klar. 
 
10. Sportslig utvalg 
Berit bekrefter at alle aktiviteter i MOT TV og juniorgruppa går etter planen. Vi har flinke 
folk overalt så det meste går av seg selv ☺ uten at styret trenger å involvere seg for mye. Etter 
ønske fra Kretstinget la Berit frem forslag om kriterier for utdeling av priser fra kretsen. Det 
ble besluttet at ungdom (14-16 år) og junior (17-20 år) skal premieres for medaljer i Hovedløp 
og NM. Følgende satser ble vedtatt, se også oppdaterte instrukser for kretsen: 

• Gull : 1500 kroner 
• Sølv: 1000 kroner 
• Bronse: 500 kroner 



 
11. Rekruttering 
Ingvild rapporterte om en meget vellykket O-troll leir i Stokke med 65 barn og 20 voksne. 
Neste O-troll leir arrangeres i Lardal i august. Invitasjon ligger på hjemmesiden til kretsen. 
Tur til Rekruttenes dag i Holmenkollen er til vurdering, men foreløpig ikke avklart. Invitasjon 
kommer dersom dette blir aktuelt.  
 
Forbundet kommer med ny Rekrutteringsturne og lander i Tønsberg 26.11.2014. Forbundet 
har bedt om innspill til agenda og ber om at Kretsen organiserer det praktiske. Ingvild 
undersøker muligheter for leie av lokaler med mulighet for fysisk aktivitet og tilknytning til et 
godt kart.  
 
Rekrutteringsturneen vil inneholde følgende parallelle aktiviteter: 

• Rekruttering – praktiske øvelser, markedsføring, suksess historier, løypelegging. 
• Turorientering – på nett, markedsføring, grønne turer, åpningsdag, sprek i konseptet. 
• Inspirasjonsdag for unge o-løpere med kjente landslagsløpere; trening, kåseri 

 
VOK vil melde til Forbundet at 3 timer er nok, og samtidig må programmet være kompakt, 
spennende og engasjerende. Flere runder med «brainstorming» er ikke aktuelt. Berit må sørge 
for at MOT TV og juniorgruppa får Rekrutteringsturneen 26. november inn i sin plan ! 
 
12. VOK’s instrukser for Råd og Utvalg i kretsen 
Styret gikk gjennom forslag til endringer og godkjente disse, se vedlegg. Det er tidligere 
besluttet at MOT TV regler skal inn i dette dokumentet, men ettersom de er publisert i en 
egen instruks for MOT TV så mener styret at dette er godt nok. Anne legger oppdaterte 
instrukser ut på hjemmesiden.  
 
13. VOK’s årsplan 
Styret gikk gjennom VOK’s årsplan og la til følgende: 

• 06.10.2014: Kartmøte (NOF’s database + VOK’s database) 
• 23.10.2014: Kurs i Elektronisk medlemsregister 
• 26.11.2014: Rekrutteringsmøte / NOF’s turne 

Trond tar ansvar for innkalling og koordinering av terminlistemøte i samarbeid med Telemark 
O-krets og Egil Ronæs. Trond kontakter også Hedrum OL vedrørende O-fest for Vestfold. 
Oppdatet plan ligger vedlagt referatet og høstens plan skal legges som nyhet på hjemmesiden. 
Aksjon : Anne 
 
14. Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt og møtet ble avsluttet med alle gode ønsker om en fin sommer! 
 
 
Anne L. Stenerud 
Leder av Vestfold O-krets 
 
Vedlegg: 
VOK’s instrukser for Råd og Utvalg 
Årsplan 2014 (høst) 


