
REFERAT OPPMANNSMØTE 28.02.12 HOS STATOIL 

 
Berit Bakken ønsket velkommen 
 

 
Kurs v/Brit  
Nybegynnerkurs: 2 dager; 20. og 22. Mars v/ISS dag 1, Sørmarka dag 2.  
Brit oppfordrer oppmennene til å følge opp de nye løperne og vil selv også ta kontakt 
med oppmennene i etterkant. 
Kurs i tidtaking: 14. Mars på Statoil.  
Løypeleggerkurs og «rett i posten» kurs vil bli arrangert av Skogsopplevelser v/Ørjan 
Ravndal etter påske, info kommer senere. 
 
Innbydelsene er lagt ut på hjemmesiden. 
 
Data v/Ommund 
Ommund oppfordret oppmennene til å sende nye folk på tidtakingskurset. I fjor var det et 
par tilfeller som gikk galt pga manglende opplæring. Kurset er gratis. 
 
Ny hjemmeside for orienteringen er oppe og går. Hjemmesiden er nå integrert med 
Bedriftsidrettskretsens hjemmeside på lik linje med de øvrige aktivitetene. 
Det vil i en overgangsperiode ligge link til denne siden på den gamle hjemmesiden.  
Den nye adressen er: http://rogaland.bedriftsidretten.no/ 
Direkte link til startsiden vår: http://rogaland.bedriftsidretten.no/hovedmeny---lokal/velg-
aktivitet/orientering-s-rogaland/787efce8-c16d-4696-8d6a-d01f74c48baa/1 
 
Oppmenn oppfordres til å oppdatere løper databasen (navn, klubb, alder, brikkenummer),  
 
Det er laget ny påmeldingsmal som bør brukes ved påmeldinger. 
 
 
Materiell v/ Tor Geir 
Det er innkjøpt start- og målseil (beachflagg) 
 
Startbås-malen er ny (færre båser). Kun én løype har 2 startbåser. 
 
Vi ber arrangørene om å behandle utstyret fint. Feil og mangler rapporteres til 
materialforvalter snarest slik at dette kan ordnes til neste arrangør. Utgifter til f.eks. dekk 
dekkes etter regning som leveres materialforvalter. 

 
 
Terminliste v/Per Ingar 
Per Ingar orienterte om prosessen med å få arrangører. Nesten alle fikk sitt 1. valg både 
med hensyn til dato og terreng. Per Ingar gikk igjennom listen med arrangører og terreng. 
Det er blitt lagt vekt på gode og varierte terreng og god geografisk spredning. Det er også 
i år et par nye spennende kart.  
 
Per Ingar gikk igjennom de nye reglene som ble vedtatt på årsmøtet i høst vedrørende 
godkjenning av karttrykk og kvalitet dersom arrangøren ikke bruker en NOF-godkjent 
karttrykker.  
 
En stor takk til bedrifter og orienteringsklubber som har tatt på seg arrangement i år. 

http://rogaland.bedriftsidretten.no/
http://rogaland.bedriftsidretten.no/hovedmeny---lokal/velg-aktivitet/orientering-s-rogaland/787efce8-c16d-4696-8d6a-d01f74c48baa/1
http://rogaland.bedriftsidretten.no/hovedmeny---lokal/velg-aktivitet/orientering-s-rogaland/787efce8-c16d-4696-8d6a-d01f74c48baa/1


 
Eventuelt 
Vi har også denne sesongen fått bevilget 2 gavekort á kr 1.990, ett til en nybegynner og 
ett til en verver. 
 
Hjemmesiden er oppdatert med de nye reglene som ble vedtatt på årsmøtet i høst. 
 
Husk også å sjekke opprykks-listene. 
 
Berit takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem og velkommen på første o-løp den  
28. mars ved Litle Stokkavatn 
 
 
Deltakere: 

 
O-utvalget 

      Berit Bakken O-utvalget 

Brit Nilsen O-utvalget 

Ommund Bakkevold O-utvalget 

Tor Geir Espedal O-utvalget 

Per Ingar Hadland O-utvalget 

  

Eli Frafjord Sandnes Sparebank 

Oddveig Øgaard Sandnes Kommune 

Helga Klausen Klepp Kommune 

Lars Salvesen CHC Helisport 

Berit Ebbell Olsen Lærerne 

 Rune Karstensen ExxonMobil 

 Kjell Notvik Kverneland 

Alf Håkon Haugland Statoil 

Inge Løland Frank’s International 

 Kjetil Wirak    Statens Kartverk Sjø 

 Magne Habbestad   Apply Sørco 

 Lillian Dahl Fitjar    Stavanger Kommune 

 Oddvar Dirdal Jonassen   Lyse 

 Mandy Renshaw    Norske Shell 

 Stein Mæle    Statens Vegvesen 

 Arne Hetlelid    Schlumberger 

 Per Bakken    Aftenbladet 

     


