
REFERAT FRA OPPMANNSMØTE  

Møtet ble holdt i Sandnes Sparebanks lokaler onsdag 18. februar 2014 kl. 18.00. 
 
Eli Stokka ønsket velkommen 

Kurs v/Brit 

Kurs i tidtaking: onsdag 19. mars. 
Nybegynnerkurs: tirsdag 25. mars (norsk), onsdag 26. mars (engelsk) og torsdag 27. mars (praktisk), 
en dag med teori og en dag i skogen. 
Egne innbydelser kommer på nettsidene. 
Vervepremie og premie til en nybegynner fortsetter som tidligere år. 

Data v/Ommund 

Litt om tidtakerkurset 19. mars. Anbefaler alle arrangører til å bli med på kurset for oppfrisking av 
kunnskapen.  
Ingen spesielle endringer på data dette året heller. 
Minnet oppmenn på å sende inn oppdateringer til løperbasen, nye løpere og slette gamle, sjekke 
opprykkslister, nye brikkenummer. Dette sendes til rankingfører. 
Løpere som ikke har kommet med i resultatlistene må sende utskrift til rankingfører før neste 
rankingløp. Dette gjelder ikke løpere som er oppført med feil navn eller som ukjent løper. 
Bruk av Eventor som påmelding testes fortsatt og vi kommer tilbake til vår innstilling på neste 
årsmøte.   
Nyhetsbrev er snart klart, og mulighet for de som ønsker å få dette tilsendt direkte til mail å 
abonnere på nyhetsbrevet.  Dette gjøres via våre nettsider. 
Jobbes med å få historiske data på gammel nettside over til den nye. 
Viktig informasjon som kommer i løpet av sesongen blir fortløpende lagt ut på våre nettsider. 

Materiell v/Steinar 

Utstyret i tilhenger er ok. 
Nytt av året er hjertestarter og alle arrangører oppfordres til å ha en førstehjelps ansvarlig. Viktig for 
at denne har satt seg inn i informasjonsskrivet som følger hjertestarteren. Viktig at alle som er med 
og arrangerer vet hvem i deres gruppe som er førstehjelpsansvarlig. 
Utstyret må behandles fint, det vil blant annet også si rengjort og tørket. 

Terminliste v/Tor Sverre 

Kartkontrollen fortsetter som i fjor. 
Kart laget på sprintnormen; da gjelder sprintnormen selv om det er et ordinært løp. 
Fair Play logoen skal trykkes på innbydelsen der sprintnormen gjelder. 
Tor Sverre presenterte en variert terminliste med noen nye kart. 
Nybegynner, Trim og løype H og F (D50+ og H60+) får løpe på kart 1:5000 (vedtatt på årsmøtet med 
forbehold at dette lar seg praktisk gjennomføre). 
Det ble også vedtatt på årsmøtet mulighet til å fjerne enkeltstrekk midt i løypa dersom en post er feil, 
dette for å slippe å annullere hele klassen. 
Første løp er 2. april i Ølbergskogen  og siste løp er 1. oktober ved Universitetet. 
Det er i år 17 rankingløp, en stafett og BM individuelt. Løpstype på rankingløpene blir oppdatert på 
nettsidene så snart informasjonen foreligger. 



Eventuelt 

Kontingent for småtroll er tidligere vedtatt øket til kr.20,-, denne endringen gjelder fortsatt. 
 
Det oppfordres til forhåndspåmeldinger da etteranmeldinger byr på ekstra arbeid og utfordring i 
forhold til hvor mye kart som skal trykkes. 
 
Utvalgsleder takket for fremmøtet og ønsket alle vel møtt til første o-løp den 2. april. 
 

19 deltakere: 
Eli Frafjord Sandnes Sparebank 
Helge Kristensen JWC  
John Thorsnæs National Oilwell Varco 
Berit E Olsen Lærerne 
Helga Klausen Klepp Kommune 
Hans Klausen Klepp Kommune 
Kristin Skadsem BP 
Egil Roeyneberg ConocoPhillips 
Gunn Grefstad ABB 
Berit Bakken 
Trude K. Hermanrud Stavanger Kommune 
Asgeir Bell Stavanger Kommune 
Tor Inge Halvorsen Stavanger Aftenblad 
Per Bakken Stavanger Aftenbald 
Nidunn Sandvik IVAR 
 
Eli T. Stokka O-utvalget 
Brit Nilsen O-utvalget 
Ommund Bakkevold O-utvalget 
Tor Sverre Skåra O-utvalget 
 
19.02.14 
Eli T. Stokka 


