
REFERAT OPPMANNSMØTE 03.03.11 HOS STATOIL 

 
Berit Bakken ønsket velkommen 
 

1. Startkontingent, premier v/Berit 
Ordinær startkontingent økes til kr 70 
Etteranmelding kr 120. Barn/ungdom utenfor konkurranse kr 40 
Kretsen skal ha kr 2 mer i administrasjonsgebyr pr. løper, arrangørene får resten. 
 
Sesongpremie til alle løpere over 70 år med 10 løp eller mer. 

 
2. Kurs, vervepremier v/Ragnhild 

Nybegynnerkurs: 2 dager; 22. og 24. Mars v/Oljedirektoratet.  
Kurs i tidtaking: 16. Mars på StatoilHydro 
 
Ørjan Ravndal kommer til å arrangere et “bli bedre o-løper” kurs i Mai, dette passer 
også for bedriftsløpere, info kommer senere. 
 
Verve- og nybegynnerpremie videreføres også i år. 

 
3. Materiell, startbåser, klasser v/ Tor Geir 

Det er kjøpt inn en programmerbar jokerpost, bruksanvisning legges ut på 
hjemmesiden + tas med på tidtakerkurset. 
 
Startboks-malen er tilpasset nye klasser H50 og H55 og at HD utgår. 

 
 Materialforvalter skal sjekke o-troll postene. 
 

2. Data, ungdomsløpere v/Ommund 
 Noen forbedringer i dokumentasjonen i forhold til i fjor.  
 

Oppmenn oppfordres til å oppdatere løper databasen (navn, klubb, alder),  
brikkenummer og klasse oppdateres ved påmelding til løpene. 
 
Ny web-side er snart klar fra kretsen. 
 
Aktive løpere: aktive løpere o/30 år må løpe for et BIL. Aktive løpere u/30 år kan 
velge å løpe for et BIL eller for sitt idrettslag utenfor konkurranse. Ungdom u/16 år 
kan om de ikke er medlem i idrettslag melde seg på for klubben “barn u/16 år”. 
 

4. Terminliste v/Kjell 
Terminlisten ble vist og gjennomgått av terrengfordeler. 
 Hardhausen blir ikke rankingløp. Stafetten blir “vanlig” stafett ikke BM. 

  



 
5. Eventuelt 

Oppmenn og løpere oppfordres til å bruke hjemmesiden aktivt og lese oppdateringer 
av ulike endringer i forhold til forrige sesong. Hva som er endret fremgår av referatet 
fra årsmøtet i høst. 
 
Det er kommet nok en vannfast papirtype til kart som er hvitere og blankt, men litt 
klebrig i regnvær. 
 
Utvalget oppfordret løpere til sportslig opptreden. 
 
Utvalget ble oppfordret til å prøve å få til et “motivasjonsmøte” med tidligere 
verdensmester Duncan gjerne i samarbeid med aktive klubber. 
 
 

  
Deltakere: 
 

Berit Bakken O-utvalget 

Ragnhild Auglænd O-utvalget 

Ommund Bakkevold O-utvalget 

Tor Geir Espedal O-utvalget 

Kjell Sirevåg O-utvalget 

  

Aslaug Lura Sandnes Sparebank 

Reidunn Dirdal Sandnes Sparebank 

Ingvar Haabeth Sandnes Kommune 

Ivar Parnas ConocoPhillips 

Helga Klausen Klepp Kommune 

Jan Sverdrup-Thygeson Multiconsult 

Lars Salvesen CHC Helisport 

Einar J. Solgård Stavanger Kommune 

Tor Inge Halvorsen Aftenbladet 
 Camilla Fitjar Lærdal Medical 

Berit Ebbell Olsen Lærerne 
 Rune Karstensen ExxonMobil 
 John Thorsnæs National Oilwell Varco 

Kjell Notvik Kverneland 

Alf Håkon Haugland Statoil 

  
    


