
REFERAT FRA OPPMANNSMØTE 2017 

Møtet ble holdt i Sandnes Sparebanks lokaler torsdag 23. februar 2017. 
 
Eli Stokka ønsket velkommen. 

Kurs v/Brit 

Nybegynnerkurs: tirsdag 21. mars (teori) og torsdag 23. mars (praktisk), en dag med teori og en dag i 
skogen. Det blir en egen dag med teori for SUS 22. mars. Sted for teoridelen er Idrettens Hus. 
Egne innbydelser blir lagt ut på nettsidene. 

Materiell v/Ove 

Overbygget på eksisterende tilhenger er slitt, og vi ser på mulighet for å skifte overbygget ut, 
eventuelt kjøpe ny. Dette blir ikke før til sommeren. 
Utstyret i tilhenger er ok. 
Noen av postbukkene er mye brukt og snart klar for utskifting. Dersom det vises postkode 99 på 
utskriften må materialforvalter få beskjed. Da går han til innkjøp av ny. Dette kan testes ved at 
arrangør leser av alle postbukkene de skal bruke før de settes ut. 
Husk å melde fra om det er mangler eller skader på utstyret til materialforvalter. 
Ønske fra salen var å få på plass en sekk til å bære postbukkene i ved utplassering og innhenting. Ove 
ser på muligheter her. 

Terminliste v/Tor Sverre 

Kartkontrollen fortsetter som i fjor. 
Årets terminliste ble presentert, og mange har fått søknadene sine innvilget. 
Det er også i år kommet inn noen søknader etter søknadsfrist – vanskelig å innvilge disse, så vi 
oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden. 

Ny klasse D75 v/Eli 

Forslag om å lage ny klasse D75 med løype I (samme som HT og H80). Kommentar fra salen var at det 
kommer mange nye inn i klassen D75 som er spreke, så ønsker at de skal løpe samme løype som D70. 
Det kom også forslag om å opprette D80 som skal løpe HT. 
Konklusjon: Ny klasse D75 løper løype H (samme som D50-D70). 
Ny klasse D80 løper løype I (samme som HT og H80). 
Frem til årsmøtet vil styret se på alle klasseinndelingene, og komme med forslag om ny inndeling. 
Det er i år 17 rankingløp, en stafett, postplukk, BM individuelt og Hardhausen. 

Eventuelt 

Forslag fra Ommund Bakkevold om å droppe pdf-filer som viser strekktidene og i stedet få løperne til 
å ta i bruk SplitsBrowser i RouteGadget, da denne gir samme informasjon. Kristin og Ommund ga en 
kort presentasjon av programmet. 
Kristin lager en god veiledning på nettsidene før pdf-filer blir droppet. 
 
Styrelederen takket for fremmøtet og ønsket alle vel møtt til første o-løp den 6. april. 
 

23 deltakere: 
 
Wibeke Lende Norconsult BIL 



Eli Frafjord Sandnes Sparebank BIL 
Martin Blystad Statens Vegvesen BIL 
Berit E. Olsen Lærerne 
Magne Hobberstad Apply Sørco 
Kirsten Vike Sandnes kommune BIL 
Anne Marie Gausel SUS BIL 
Rolf Kleppe Kverneland BIL 
Ragnvald Frøyland Time kommune 
Paul A. Paulsen Stavanger kommune BIL 
Trude Katrine Hermandrud Stavanger kommune BIL 
Trine Bolstad Klepp kommune BIL 
Lars Primstad Klepp kommune BIL 
Ragnar Rossavik Sola kommune 
Per Bakken Aftenbladet 
Alf Håkon Haugland Statoil 
Robert Ekehaug Shell 
Ommund Bakkevold Datateknisk komité 
Eli Stokka O-styret 
Kristin Skadsem O-styret 
Ove Oaland O-styret 
Brit Nilsen O-styret 
Tor Sverre Skåra O-styret 
 
24.02.17 
Eli T. Stokka 


