
REFERAT FRA OPPMANNSMØTE  
Møtet ble holdt i Sandnes Sparebanks lokaler torsdag 23. februar 2016.  Eli Stokka ønsket velkommen 
Kurs v/Brit 
Kurs i tidtaking: tirsdag 15. mars i Idrettens Hus. Nybegynnerkurs: mandag 7. mars hos SUS, tirsdag 8. mars (norsk), onsdag 9. mars (engelsk, men holdes på norsk hvis det ikke er engelsktalende deltakere) og torsdag 10. mars (praktisk). En dag med teori og en dag i skogen. Pris pr. deltaker er kr 250,-. Vervepremie og premie til en nybegynner fortsetter som tidligere år. Førstehjelpskurs: Mandag 25. april i Sandnes Sparebank sine lokaler i Vestre Svanholmen 4.  Kr 100,- pr. deltaker. Løypeleggerkurs: Mandag 2. mai. Egne innbydelser blir lagt ut på nettsidene. 
Materiell v/Steinar 
Utstyret i tilhengeren 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 har en egen gul vest som denne skal ha på seg under løpet. Husk at den førstehjelpsansvarlige må sette seg inn i informasjons-skrivet som følger hjertestarteren. Det er viktig at alle i staben vet hvem som er førstehjelpsansvarlig. Den førstehjelpsansvarlige oppfordres til å melde seg på kurset 25. april. Det er laget nye startbåser som følge av vedtaket på årsmøtet i november, der DA og DB skal løpe i løype D, HA og HB i løype B, og H80 sammen med HT i løype I. Det betyr at løype A forsvinner. Det er laget to startbåser for både HT og DT. Vi viser til årsmøtets forslag nr. 4 fra o-styret, vedrørende tilhenger og innbetaling av kr 500,- fra arrangør som skal bidra til finansiering av denne. Det viser seg at vi har god nok økonomi til kjøp av ny tilhenger uten dette bidraget. 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 
Oppmennene ble minnet på å sende inn oppdateringer til løperdatabasen, sjekke opprykkslister og nye brikkenummer. Dette bør sendes til rankingføreren innen 18. mars for at den første arrangøren skal få nytte av oppdateringene. Hvis det skal foretas manuelle korrigeringer på resultatlistene, må utskriften fra løpet sendes på e-post til rankingføreren innen påfølgende løp. Påmeldingsrutinene er som tidligere, og et regneark for påmelding er tilgjengelig på nettet. Ha regne-arket lagret med alle klubbens løpere. For hver påmelding slettes de som ikke skal være med. Det er kun løpere som meldes på som skal være oppført i regnearket som sendes til arrangørene. Det er viktig at rekkefølgen på opplysningene er løper-id, navn, klasse og brikke for de som ikke bruker dette regnearket. 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. 



Løpere under 16 år skal alltid løpe utenfor konkurranse. Fra og med det året de fyller 16 år kan de løpe for et bedriftsidrettslag.   Aktive løpere under 30 år kan delta utenfor konkurranse. Da må de løpe for et idrettslag. 
Terminliste v/Ommund 
Årets terminliste ble presentert, og også i år er det nye spennende kart som blir brukt. HA og HB løper i år samme løype, det samme gjelder for DA og DB. H80 er flyttet sammen med HT.  Dette ble vedtatt på årsmøtet høsten 2015. Det er i år 17 ranking løp, en stafett, BM individuelt og Hardhausen. Manglende sted og arrangører blir oppdatert på nettsidene så snart dette foreligger. Stavanger kommune har ikke fått tildelt løp, men kommer på plass før sesongstart. 
Eventuelt 
Styrelederen takket for fremmøtet og ønsket alle vel møtt til første o-løp den 6. april.  
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