
Referat oppmannsmøte 22.02.18 på Gand VGS. 

 

Bjørnar Sandsmark ønsket velkommen. 

 

Sak 1: Kurs v/Ann Toril (Bjørnar/ Kristin) 

Det er planlagt å ha nybegynnerkurs: Onsdag 21.03 (teoridel) og torsdag 22.03 
(praktisk), en dag met teori og en dag med praksis i skogen. Sted for teorien blir på 
Forus sportssenter. 

Innbydelser blir lag ut på nettsidene.  

 

Sak 2: Materiell v/ Ove (Kristin) 

Kristin informerte om de innkjøpene og endringene Ove har tenkt å få til med tanke 
på tilhengeren.  Endring i oppsett i henger for å gjøre ting lettere for de arrangører. 
Det skal kjøpes inn noen nye jokerposter og Ove skal prøve å få en fast plass til 
hengeren ved Forus Sportssenter.  

 

Sak 3: Terminliste v/ Tor Sverre 

Årets terminliste ble presentert. Noen nye kart for bedriftsidretten dette året. Det ble 
tatt opp at det er greit å ha litt færre sprinter, pga. lite løp for lang kjøring for noen. 
Det ble også poengtert at det er viktig at vinnertidene for de ulike klassene ikke må 
bli for lange heller. Det er viktig å tenke på de i nybegynner og trim klasser. Det er 
tross alt flest av disse.  

Den foreløpige terminlisten ble lagt ut på nettsidene.   

 

 

Sak 4: Eventuelt  

Kristin viste også at det er mulig å abonnere på nyhetsvarsel fra nettsidene våre. 
Dette gjør at du får en mail når det legges ut noe på sidene. På denne måten slipper 
man å gå inn på siden for å sjekke om det er kommet noe men man får beskjed på 
mail.  

 

Det ble tatt opp at systemet for påmelding av deltakere kan være tungvint for de som 
har mange medlemmer. Det ble informert om at Ommund Bakkevold har gjort mye 
for å forenkle det å føre ranking og slikt og at dette må tas opp med Ommund. Leder 
skal ta kontakt med bedriftsorienteringskretsen i Hordaland og høre hvilket system de 
har og så ta kontakt med Ommund og høre om han har noen innspill i denne saken. 
Det ble lagt til at Eventor hadde det vært noen problemer med hensyn på 
klasseinndeling og lignende tidligere. Detter er en av grunnene til at Hardhausen ikke 
ligger inne i vår ranking.  



 

Det ble takket for oppmøte og ønsket velkommen til første løp den 04.04.18.  

Deltakere: 18stk. 

 

Wibeke Lende, Norconsult 

Martin Blystad, Statens Vegvesen 

Alf Håkon Haugland, Statoil 

Tor Sverre Skåra, Covent 

Anne Marie Gausel, SUS BIL 

Berit Ebbell Olsen, Lærerne BIL 

Kirsten Vike, Sandnes kommune BIL 

Rolf Kleppe, Kverneland BIL 

Joar Eilevstjønn, Laerdal Medical BIL 

Trine Bolstad, Klepp kommune BIL 

Lars Primstad, Klepp kommune BIL 

Trude Hermanrud, Stavanger kommune 

Asgeir Bell, Stavanger kommune 

Ragnvald Frøyland, Time kommune 

Eli Frafjord, Sandnes sparebank 

Gunn Grefstad, ABB Robotics 

Kristin Skadsem 
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