
 
Referat fra styremøte i Vestfold o-krets 02.05.2012 
 
 
Tilstede :  
Trond Gjelstad, Anne Lise Andreassen, Per Erik Larsen og Anne L. Stenerud. Ole Petter 
Ruud meldte forfall. 
 
1. Rask gjennomgang av forrige møtereferat og referat fra Kretstinget 
Forrige styrereferat ble gjennomgått med følgende kommentater : 

• Juniorstøtte i henhold til vedtak 12.01.2012. Utbetaling effektueres med det første. 
Ansvarlig : Trond 

• Innlevering av evalueringsrapporter fra TD etter hvert løp. Teknisk leder følger opp 
dette og legger frem rapportene for styret. Ansvarlig : Ole Petter 

• Kompetanse i TD rollen er viktig og det er mulig vi skal revurdere prosessen for valg 
av TD. Teknisk leder  kommer med innspill. Ansvarlig : Ole Petter 

Referat etter kretstinget ble gjennomgått med følgende kommentarer: 
• KM stafett klasse D/H 13-16 skal evalueres etter høstens arrangement. Teknisk leder 

har ansvar for evalueringen og saken vil bli satt opp på agenda til lagledermøte i høst. 
Ansvarlig : Ole Petter 

• Innkjøp av vandrepokal for stafettklassene D/H 17, prisklasse ca 1000 kroner per 
pokal. Anne Lise sørger for innkjøp og følgende retningslinjer gjelder for tildeling: 
Napp til vinner i klassen, ved like mange napp i pokalen vil den med siste napp få 
poklaen til eie. Dette føres inn i Instrukser for styre og råd i Vestfold krets.  
Ansvarlig for innkjøp: Anne Lise 

Referat fra lagledermøtet etter Kretstinget ble gjennomgått med følgende kommentarer: 
• Forslaget om sammenslåing av Vestfold og Telemark O-kretser er notert. Telemark 

krets er informert om saken og begge kretser ser at samarbeid er viktig, men 
kretslederne er mer opptatt av det operative samarbeidet i gruppene enn av formell 
sammenslåing. Saken settes opp til diskusjon på felles lagledermøte høsten 2012. 
Styreleder i Vestfold krets innleder i saken. Ansvarlig : Anne 

• Strategi 2012 – 2014 : Rekruttering er hovedfokus. Mange gode ideer kom opp på 
møtet, men hva skjer i klubbene ? Styreleder etterspør status på rekrutteringsarbeidet 
og konkrete planer om tiltak i hver klubb. Ansvarlig : Anne 

 
2. Sportslig v/ Per Erik 

• MOT TV ønsker en egen hjemmeside. Alle nøkkelperson i Vestfold O-krets har (eller 
kan få) tilgang til å skrive på kretsens hjemmeside. Styret ser likevel behov for et 
felles sted å legge ut invitasjoner for begge kretsene. Alle hjemmesider krever noe 
administrasjon i form av tilganger, rettigheter, opplæring osv. Brukergruppen i MOT 
TV varierer veldig ettersom ungdommen kun er innom i tre år. Styret vurderer det 
derfor slik at en felles plattform bør være lett tilgjengelig, lett å bruk og lett å 
administrere. MOT TV har i dag en Facebook gruppe og styret anbefaler at det 
opprettes en MOT TV hjemmeside på denne plattformen. Anne tar saken videre med 
leder for MOT TV. 

• Juniorplan er klar og må formidles i klubbene. Planen sendes juniorkontakter for 
videre distribusjon. Planen legges også ut på kretsens hjemmeside samtidig som alle 
klubbledere informeres.  

 



 
3. Rekruttering v/ Anne Lise 

• Invitasjon til O-troll leir og Kano-o er ferdig og vil bli distribuert til klubbene. Planen 
legges også ut på Vestfold krets sin hjemmeside samtidig som det sendes informasjon 
til alle klubbledere. 

• Tur-O : Sesongen startet tidlig i Sandefjord, men de andre klubbene kom mye senere 
ut med sine tilbud. Det er viktig å være tidlig ute med tilbudet for folk er sugne på tur-
o tidlig i sesongen. Neste sesong skal det vurderes felles dato for oppstart Tur-o med 
god informasjon til avisene. 

 
4. Vestfold Vår-cup v/ Trond 

• Trond viste oppsettet i Eventor og informerte samtidig om hvordan cupen håndteres 
der. Det lages en samlet løpsrapport til NOF i etterkant av Cupen. OTO står for 
fakturering som vanlig. 

• OTO fremmer forslag om Vestfold vinter-cup. Se forslagstekst : 
Som nevnt tidligere vil OTO fremme et forslag om å utvide tilbudet i Vestfold fra vår- og høstcup med 
en vintercup. Jeg tenker da på en arrangementsmessig tilsvarende cup med ulike arrangører og med et 
begrenset antall løyper og startprosedyrer som de andre cupene. Siden det blir nødvendig med lykter 
ser jeg for meg enkle gate/sti løyper ihvertfall for B, C og N løypene (gatesprint), eventuelt med noe 
skogsprint for A løypene så lenge dette er mulig snømessig. Når og hvis snøen kommer blir det kun 
gatesprint. Jeg ser verdien av å få med flest mulig arrangører og ser at også de små klubbene lett kan 
påta seg slike arrangement. 
 
Jeg ser også at dette lett kan kombineres med rekruttering der lette løyper er inspirerende for de nye. 
På denne tiden av året føler også jeg at vi "gamle" har mer tid til oppfølging av nye. Vet at andre 
distrikter har hatt tilsvarende arrangementer. 

 
Mvh Anne Gyri 
 
Styret stiller seg positive til dette, men det er selvfølgelig helt avhengig av hva 
klubbene ønsker. Per Erik undersøker om Vinter-Jukola (nystartet i 2011) kan være en 
del av denne vinter cupen. Kretsen har beslaglagt tirsdager i vår og høst-sesongen, en 
eventuell vinter cup må derfor også legges til tirsdager. Styret mener at saken bør 
drøftes på terminlistemøte høsten 2012 og at klubber som eventuelt ønsker å melde inn 
vinterløp gjør dette i forkant av terminlistemøtet på lik linje med øvrige løp. Trond 
setter saken opp på agenda for terminlistemøtet.  

  
5. Teknisk råd v/ Ole Petter 
Ole Petter meldte forfall på grunn av reise, men følgende saker ble diskutert: 

• Kartrådet ønsker å være tilstede på terminlistemøtet for å sikre at klubber som søker 
om løp også har et godkjent kart, eller en plan for oppgradering og godkjenning av 
kartet. Kartrådet opplever at kart ferdigstilles meget sent og dette fører til problemer 
både for de som skal kontrollere kartet og for løypeleggere som skal legge løyper. 
Styret støtter forslaget om at kartrådet deltar på terminlistemøtet. Trond sørger for at 
kartrådet blir invitert til felles terminlistemøte. 

• Kort oppsummert skal følgende være klart ved søknad om kretsløp: 
o Dato 
o Kart 
o Løpsleder 
o Løypelegger 
o Teknisk delegert fra klubben 

Trond sender ut melding til alle klubber før terminlistemøte. 



 
• Kartrådet har ytret ønske om kretsjakker. Priser er innhentet, men det er ikke mulig å 

bestille mindre enn fem jakker. Styret besluttet derfor at bestilling av nye jakker 
avventes inntil juniorgruppa eventuelt har behov for flere jakker.  

 
6. Regnskap v/ Trond 

• Utestående fra 2011 følges opp 
• Fakturering av klubber iverksettes så snart medlemslister foreligger 
• Søkand om støtte fra Vestfold Idrettskrets må sendes innen 1. juni. Anne Lise sender 

søknad på vegne av Vestfold O-krets. 
• Vestfold er tildelt midler fra NOF.  

o O-troll / rekruttering : 4000 kroner 
o MOT TV : 19.000 kroner ( sammen med Telemark) 
o Juniorgruppa : 8000 kroner 

Midler skal benyttes til de aktiviter som er fastsatt i planene og utbetales etter at rapport er 
levert. Siste frist for levering av aktivitetsrapport er 1. november. Sportslig leder sørger 
for aktivitetsrapport innen fristen. 

 
7. Oppfølgingslisten v/Anne 
Styret tok en rask gjennomgang av punktene på oppfølgingslisten.  
 
8. Eventuelt 
Ingen saker under eventuelt. 
 
Anne Lindalen Stenerud 
Leder i Vestfold orienteringskrets 
 


