
 

REFERAT FRA STYREMØTE 07/2020 I AKERSHUS OG OSLO O-KRETS 

TID: Mandag 12 oktober 2020  

STED: Teams 

TILSTEDE: Ivar Maalen, Kjersti Hov, Nora Skauen, Dag Kolberg, Terje Linløkken 

(TEK), Petter Fure (TEK) 

Ikke tilstede: Marie Hammer Iversen, Martin Veastad, Einar Tommelstad  
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51/20 Møtereferat 

• Protokoll fra kretsstyremøte 21 september 2020. 

o Saken utsettes til neste møte.  

Fag-kons  

52/20 • Terminlisten 2021 

o Trimtex-cup 

▪ Følgende ble besluttet: 

- Nittedals løp flyttes til 8 mai og er også uttaksløp til 

UM 

- IL Kolls løp 25. september blir Trimtex-cup 

- Det blir 8 løp pluss finale i Trimtex-cup 2021 

o Uttaksløp til Unionsmatchen 2021 

▪ Følgende ble besluttet: 

- 25 april Smaaleneløpet, Indre Østfold OK 

- 8 mai Nittedal OL 

- 15 mai Ivar o-løpet, Tyrving IL 

o Samlinger 13-16 

▪ Sommersamlingen 18-20 juni 

I samråd med Østmarka OK som teknisk arrangør så 

legger vi samlingen til Camp Stokke hvis de flytter 

den til den helgen. 

▪ Vårsamlingen 9 – 11 april 

Grensen mot Sverige er stengt, og det er usikkert når 

den vil åpne. Avklarer med Daftø 15 jan 2021 om 

samlingen kan gjennomføres der. Oppsal som teknisk 

arrangør må vurdere om samlingen kan gjennomføres 

i Norge. 

TEK og 

TUR 

 

 

53/20 • NOFs ting 6-7 nov 

o Delegater fra AOOK (se vedlegg) 

o Vi mangler en representant. På lagledermøte 8 okt kom det 

forslag på Svein Jacobsen fra Tyrving og Tor Lahlum fra 

Nordre Follo, Harald Eide-Fredriksen fra Heming orientering 

▪ Det ble besluttet i ettertid at det blir Tor Lahlum. 

Kretsleder 

 

 

 

 

54/20 • Søknad om støtte til Sprint løp X3M fra Lillomarka og Koll 

o I tillegg til budsjetterte aktiviteter har vi tradisjon for å støtte 

søknader som dreier seg om sosiale aktiviteter knyttet til 

samlinger eller arrangement. I år er det BysOmmer og 

Trimtex Cup avslutningen som har fått slik støtte. Det er ikke 

vanlig å «sponse» løp eller arrangørklubber, som i dette 

tilfellet vil være i forhold til premiering.  

Kretsleder  



Som et kompromiss, foreslår kretsleder at vi allikevel bevilger 

kr 10000. Det er da mest som en påskjønnelse for oppstart av 

noe nytt og samarbeid mellom flere klubber. 

o De tilstedeværende på møte støttet forslaget fra kretsleder om 

å bevilge kr 10000 til arrangementet. 

o De styremedlemmene som ikke var til stede, har støttet 

dette på mail og da er det vedtatt. 

 

    

    

 

 


