
Referat fra styremøte 20.august 2018 på NTNU Gjøvik. 

Tilstede: Nils Harald Staff, Torbjørn Kravdal, Øyvind Lien, Valborg Madslien og 

Kjersti Småstuen 

 

Sak 1. Samarbeid med Hedmark O-krets og en evt. sammenslåing av     

kretsene. 

• Sportslig bedre spesielt for barn, ungdom og juniorer da det blir flere. 

Enklere å lage gode samlinger med fokus både på sportslig og sosialt. Kan 

være med på at flere holder på lengre. 

• Gode erfaringer på samarbeid på HL samling, HL og OLL 

• Flere å spille på i alle ledd 

• Flere på KM løpene 

• Kan være en ulempe at kretsen blir så stor i areal, men viktig at vi ser på 

gode løsninger som f.eks. regioner. Hvordan skal kretsen organiseres? 

• Mjøs-O`s rolle i dag og evt ved en sammenslåing.  

• Oppland O-krets er invitert til et møte med Hedmark O-krets for å 

diskutere en evt. sammenslåing. Dette er berammet til lørdag 1.sept. 

Sak 2. Terminlistearbeid. 

• Torbjørn hadde satt opp de tingene som ligger der alt og kom med noen 

forslag på evt. samlinger osv. Kun Toten Troll og Gjø-vard som hadde 

kommet med ønsker enda. Torbjørn sender til klubbene med frist for å 

melde inn. Han holder kontakten med Hedmark for å unngå for mange 

kollisjoner. Viktig å få flest klubber til å arrangere løp. 

Sak 3. Sportslig. 

• Bare positivt fra Valborg og Øyvind når det gjelder Camp Stokke, HL og 

OLL. Fungerte bra med å ha felles reiseopplegg og overnatting med 

Hedmark. Passe med det antall som er nå og 4 ledere. Helst 2 fra hver 

krets. Kan være greit å se på samling en plass der det er relevant terreng 

når vi neste år skal til Nord Østerdalen. Da er det ønske om å reise med 

tog. 

• Sende ut beskjed til aktuelle klubber om at de må sende regning til 

kretsen for refusjon på deltakere til HL. 



• Prøve å få til ei ski-O samling når terminlista er klar. Kjersti sender 

forespørsel til NOF om når den er klar. 

• Ta opp med Mjøs-O om vintersamlinga som er planlagt onsdag i uke 8 til 

mandag i uke 9 kan flyttes slik at det blir likt med dager for elever både i 

Hedmark og Oppland. Viktig med tanke på fravær. 

• Vårsamling?  Mulig dato 12-14 april 

• Trener 1 kurs. Sende til klubbene om det er ønske at vi i Oppland 

arrangerer et. 

Sak 6. Lagledermøte 

• 15. oktober på NTNU Gjøvik. Sende ut info til klubbene nå. Saksliste 

sendes ut seinere. Noen aktuelle saker er Trener 1 kurs, 

Kretssammenslåing, terminliste osv. 

Sak 7. Evt.  

• Kretsen ønsker å sjekke med Sør-Trøndelag/Hedmark om de lager noen 

sak på dette om hvor tett postene kan henge på en sprint med tanke på 

tiden brikken bruker etter at den har blitt aktivert. Flere ble disket på 

HL da postene lå så tett. Kjersti sjekker. 

• Kompetansehelga 17-18 nov. og kretsledermøte 16.nov.  

• Vi må bruke 5 års klasser under KM lang i år pga. dette har Hedmark 

• Møteplan. 5. nov og 21. jan + høstmøte 15.okt 

 

Ref. 

Kjersti Småstuen 

 


