Referat styremøte Vang OL 28. februar 2022
Sted: Digitalt møte
Til stede: Håkon Dåsnes, Pål Stenberg, Mari Opsahl, Ragnhild Jetlund, Anne Frøisland og
Ingvild Gjessing (referent)
1. Oppfølging av tidligere styresaker
a. Ny hjemmeside
Gro Ellegaard har ansvar for oppfølging av ny hjemmeside. Hun har funnet et
alternativ som er betydelig rimeligere enn det førest tilbudet vi fikk. Det nye
alternativet er gjennom Klubbnettside.no, og koster 5000 i etablering og deretter en
månedlig(?) avgift.
2. Økonomi
a. Status budsjett/regnskap
Enn så lenge holder Øyvind i regnskapet. Han og Mari har avtalt en hand-over i løpe
av neste uke.
b. Dekning av reisekostnader ved deltakelse i Hovedløp, NM, testløp, NC-løp.
Forslaget som ble lagt frem ble godkjent, med en endring. Endringen går ut på at
flybillett dekkes med 500 kr hver vei, ikke totalt (tur-retur). Ragnhild justerer og
sender til Gro slik at det kan legges ut på hjemmesiden.
O-landsleier omfattes ikke av dekningsreglene, og Vang o-lag dekker, sammen med
kretsen kostander for deltakelse på o-landsleier.
c. Søknader om økonomisk støtte:
i. «Korona»-støtte/bortfall av arrangement og begrensning av arrangement.
Hovedløpet i ski-o ble noe begrenset i forhold til hva det kunne vært uten
korona-restriksjonene. Pål sjekker med Øyvind og ser om vi har noe grunnlag
for å søke om kompensasjon.
ii. Ragnhild har sendt søknad til Toten Sparebank.
iii. Ragnhild har sendt søknad til kommunen, men det er litt uvisst om det
egentlig var noe som kunne passe oss.
iv. Det har kommet mail fra NOF om Finn-Frem-dagene. Det er et begrenset
antall som får premie fra NOF til dette arrangementet, så her bør vi
registrere oss raskt. Ragnhild følger opp.
v. NOF har sendt ut mail om diverse aktiviteter det kan søkes om midler til.
Ragnhild følger opp.
vi. Sparebankstiftelsen. Her har vi fått midler til Stolpejakta tidligere. Stiftelsen
støtter nå konkret tiltak og prosjekter. Det kan være muligheter for oss.
vii. Vi kan søke om LAM (lokale aktivitets midler) via idrettsrådet og Stein Aker.
Ragnhild sjekker opp.

3. Trenings- og aktivitetsplan

Vi må ta kontakt med Hamar og høre om samarbeid. Det fungerte greit i fjor, selv om Hamar ikke
hadde så mange på trening. Sverre Bang Lutnes var kontaktperson. Ragnhild hører med Einar Lund,
om de har hatt årsmøte og hvem som i så fall er kontaktperson mtp treningssamarbied i år.
Ungdomssamarbeidet vi hadde i fjor fungerte bra. Det var mandagstreninger som seks klubber
samarbeidet om. Håkon sjekker opp om det er aktuelt for de andre klubbene med et slik type
samarbeid/tilbud i år også. Her er det også viktig at ungdommene kommer med ønsker, både om
dager og type økter. Anne snakker med de andre ungdommene og kommer tilbake til Håkon med
ønsker.
Måten torsdagstreningene har vært organisert på har fungert bra, og må videreføres.
4. Rekruttering, målsetting og tiltak
I fjor gjorde vi ingen rekruteringsstønt, skal vi gjøre noe i år?
•
•

•
•

Vi kan markedsføre oppstart av trening. Lage en pdf (A4) som er lett å dele både digitalt og
fysisk.
Vi bør lage en sesongplan så tidlig som mulig som i tillegg til treningene inneholder:
o Nammo-cup (noen med buss-transport)
o Helge løp hvor vi satser ekstra på stor Vang-deltakelse. Her må vi gjøre det enkelt å
bli med for nye, og kanskje gjøre litt ekstra ut av det.
o Sommeravslutning.
o Overnattingstur/mini-samling i nærheten.
o …
Etter årsmøtet ble det satt ned en komite for klubbtur med Gro og Solveig, hvor målet er å få
med flere, både «ny» og «gamle» på en helgetur med o-løp
Finn-frem-dagen, 26.mai, er en fin arena for å få med nye.
o Få med ekstra folk som kan hjelpe til å veilede.
o Be alle ta med seg en klassevenn; «Verv en venn».
o Ha noen ekstra aktiviteter.
o Vi må ha en samarbeidspartner. Ragnhild hører med turistforeningen.

5. Myrsprinten 2022
Arena: Ener ungdomsskole.
Dato: 18.april
Løpsleder: Håkon
Løypelegger: Vegard Ølstad Dahlberg
Vanlig arrangement med kiosk og småtroll
Løyper var planlagt til 2021 og mye kan gjenbrukes.
Plan for arrangementet var også lagt i 2021, men krever noen endringer.
6. Nammocup
Dato: 20.april
Vang og Hamar skal arrangere dette sammen; sprintløp i sentrum. Eskil Gullord er
løypelegger. Ragnhild hører med Hamar angående dette arrangementet.
7. Verdens o-dag 10.-17. mai http://www.orientering.no/laering/verdens-o-dag/
For tre år siden hadde vi arrangement på Lovisenberg, Lunden og Ingeberg. Det var
populært, men det gjennomføres i arbeidstid, og krever at noen tar fri fra jobb.
Ingvild hører med Anders og Jan Ola om de skal ta initiativ til noe på Ingeberg skole.

Pål hører med Jan Ola om status på kartet på Lunden, og hører evt med Vegard Urset om de
skulle arrangert noe der.
8. KM langdistanse og stafett 2022 – kart, løpsledere og løypeleggere
Dato: 27. og 28.august
Kart: Gåsbu, som skal være klart til sommerferien.
Løypelegger: Eskil og Even
Løpsleder: Ragnhild hører med Jan Ola om han kan være løpsleder og med Vegard Urset om
han kan være assistent.
Ekstern kontrollør: kretsen er behjelpelig med å finne dette.
Kafeen på Gåsbu: Ragnhild høre med Mona om leie.
9. Bedriftsløp 2022
Ikke behandlet.
10. Klubbdrakter – ny design?
Fra Anne/ungdommene har det kommet ønsker om:
• Svart bukse.
• Større utvalg, gjerne vest og pannebånd
• Forskjellige dame og herremodeller av overtrekkstøy
• Logoer på bukser.
Ragnhild har dialog med Trimtex, og vi kan få tilsendt prøvekolleksjon, for testing av
størrelser og modeller.
Trimtex vil kunne være behjelpelig med forslag dersom vi ser for oss endring på designet.
Dersom det skal være svarte bukser, burde det vært noe svart (istedenfor blått?) på
overdelen også. Anne sjekker med ungdommene.
Vi bør ha en kampanje i vår for å få solgt ut det vi har liggende av tøy, før første runde med
ny bestillingsrutine.
11. Fornyelse av sponsoravtaler i år
Sponsoravtalene våre går ut nå.
Avtalen med Eidsiva har stort sett vært lett å fornye. Ragnhild har sendt mail til Eidsiva..
Kiwi-avtalen håper vi også å fornye.
12. Eventuelt
a. Eskil Frøisland har søk om å få dekket en del av utgiftene til student-VM i skiorientering. Totale kostander er beregnet til å bli 8 500. Eskil regner med å få dekket
1000 kr fra studentidretten. Vang o-lag dekker 50% av totalsummen; altså 4 250,b. Nordmarka skal selge sin ene snøskuter for 50 000,- , og Vang o-lag v/Jan Ola har fått
spørsmål om å kjøpe denne. Styret ønsker ikke å kjøpe snøskuter.

