
REFERAT FRA OPPMANNSMØTE  

Møtet ble holdt i Sandnes Sparebanks lokaler torsdag 26. februar 2015 kl. 18.00. 
 
Eli Stokka ønsket velkommen 

Kurs v/Brit 

Kurs i tidtaking: onsdag 18. mars. 
Nybegynnerkurs: mandag 9. mars hos SUS, tirsdag 10. mars (norsk), onsdag 11. mars (engelsk) og 
torsdag 12. mars (praktisk). En dag med teori og en dag i skogen. Egne innbydelser er lagt ut på 
nettsidene.  Totalt her 30 stykker meldt seg på så langt. 
Vervepremie og premie til en nybegynner fortsetter som tidligere år. 
Siden det har blitt arrangert et løypeleggerkurs i regi av O-kretsen, så arrangerer ikke vi dette i år.  
Førstehjelpskurs: o-utvalget har mottatt tilbud på arrangement av førstehjelpskurs. Dersom dette blir 
aktuelt, legges innbydelsen ut på våre nettsider. 

Materiell v/Steinar 

Utstyret i tilhenger er ok. 
Vi har hjertestarter og førstehjelpsutstyr i tilhengeren og arrangøren må ha en førstehjelpsansvarlig 
på løpet.  Det skal opplyses om hvem dette er i innbydelsen til løpet. Vi jobber også med å få tak i gul 
vest som denne skal ha på seg. Den førstehjelpsansvarlige må sette seg inn i informasjonsskrivet som 
følger hjertestarteren og ha kjennskap til innholdet i førstehjelpskassen. Det er viktig at alle i staben 
vet hvem som er førstehjelpsansvarlig. 
Teltet er sydd og impregnert, så vi håper at det holder ut sesongen. 
Utstyret må behandles fint, det vil blant annet også si rengjort og tørket. 
Husk å melde fra til materialforvalteren dersom det er mangler eller skader på utstyret. 
Hittegods skal ikke legges igjen i tilhengeren – det skal arrangøren selv ta med seg. 

Data v/Ommund 

Det arrangeres tidtakerkurs 18. mars. Vi anbefaler alle arrangører å bli med på kurset da vi jobber 
med en endring i forhold til arrangement.  Vi går fra to PC-er til kun én ved arrangement. Dette vil 
forenkle jobben for arrangør og rankingfører. 
Oppmennene ble minnet på å sende inn oppdateringer til løperdatabasen, sjekke opprykkslister og 
nye brikkenummer. 
Det blir ikke påmeldingsfrie løp i år, men o-utvalget jobber sammen med kretsen for å se om det kan 
innføres neste år. 
Vi oppfordrer alle oppmennene til å melde seg på nyhetsbrevet. Da unngår man å gå glipp av 
informasjon – spesielt nå på vårparten. Dette gjøres på våre nettsider. 
Viktig informasjon som kommer i løpet av sesongen blir fortløpende lagt ut på våre nettsider. 

Utjevningsfond v/Ommund 

Det er besluttet å innføre et utjevningsfond.  Grunnlaget er tilbakemeldinger etter årsmøtet, samt at 
det da blir mer rettferdig i forhold til de som har lite deltakelse.  
Beløpet er satt til kr. 15,- pr. påmeldt og startende og betales inn til kretsen på lik linje med 
innbetaling til premiefondet.  Tilbakebetaling fra fondet gjøres etter endt sesong. 

  



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 (med forbehold om at 
dette er praktisk gjennomførbart).  Viktig at informasjon i innbydelse og kart på løp stemmer. 
Første løp er 8. april i Sørmarka. NB: Sørmarka er sperret for aktive løpere grunnet NM Natt 2016, så 
de som skal delta der har ikke anledning til å stille på dette løpet. 
Det er i år 17 rankingløp, en stafett, BM individuelt og Hardhausen. Løpstype på rankingløpene blir 
oppdatert på nettsidene så snart informasjonen foreligger. 

Eventuelt 

Startavgiften er satt opp fra kr 80,- til kr 85,- grunnet kr 3,- i økt kartavgift til karteier og kr 2,- i økt 
administrasjonsgebyr til kretsen.  Etteranmeldingsavgiften er som før. 
 
Gjennomgang av hvem som sitter i de forskjellige komiteene og tidsperioden til disse.  Informasjon 
blir lagt ut på hjemmesiden. 
 
Gjennomgang av huskeliste for arrangører og løypeleggere, denne blir lagt ut på nettsidene våre. 
 
Utvalgsleder takket for fremmøtet og ønsket alle vel møtt til første o-løp den 8. april. 
 

19 deltakere: 
Eli Frafjord Sandnes Sparebank BIL 
Marita Skorpe Norconsult BIL 
Anne Marie Gausel Helse Stavanger 
Kirsten Vike O-gruppa Sandnes kommune BIL 
Asgeir Bell Stavanger kommune 
Berit E. Olsen Lærerne BIL 
Ragnvald Frøyland Time kommune BIL 
Jørgen Nilsen CGI BIL 
Helga Klausen Klepp kommune BIL 
John Thorsnæs National Oilwell Varco BIL 
Rune Karstensen Exxon Mobil 
Alf Håkon Haugland Statoil 
Arjen Leendertse SubSea 7 
Tor Inge Halvorsen Stavanger Aftenblad 
Kjell Langvik Simex 
Amanda Renshaw Shell-Sport BIL 
Berit Bakken Rogaland Bedriftsidrettskrets 
 
28.02.15 
Eli T. Stokka 


