
Referat oppmannsmøte 03.02.20 på Forussportsenter 

 

Leder Bjørnar Sandsmark ønsket velkommen. 

 

Sak 1: Kurs v/Ann Toril  

Det er planlagt å ha nybegynnerkurs: Tirsdag 14.04 (teoridel) og onsdag 15.04 
(praktisk) i sammenheng med løpet denne dagen. Det mangler så langt opplysninger 
om kart på dette løpet så invitasjon vil bli lagt ut på nett når all info er på plass.  

De som er med på kurs blir automatisk påmeldt på løpet den 15.04. 

 

Sak 2: Materiell v/ Ove  

Bilde av oppsett i hengeren ble vist og det ble oppmuntret til å få tørket postflagg 
dersom de er våte etter løpet, før man legger dem inn i hengeren igjen. De stolene 
som har blitt annonsert tidligere har Ove nå kjøpt inn og vil være tilgjengelige i 
hengeren. Det ble også opplyst om at det i fjor ble kjøpt inn et nytt aggregat som 
ligger i hengeren.  

 

Sak 3: Terminliste v/ Tor Sverre 

Årets terminliste ble presentert. Noen nye kart for bedriftsidretten dette året. Det er 
de aktive klubbene som hjelper til med at kalenderen vår er full. Det er flere 
bedriftslag som kan være med å bidra.  

 

Sak 4: Prisendring v/Bjørnar 

På grunn av økte kart-avgifter til klubbene og økt avgift til kretsen (begge ble økt i 
2019) så vil startavgiften for 2020-sesongen økes til 100 kr for forhåndspåmeldte, 
150 kr for etteranmeldte og 45 kr for aktive under 16 år som løper utenfor 
konkurranse. 

 

Sak 5: Skifte av leder v/Bjørnar 

Eli Tjåland Stokka ble klappet som ny leder for O-styret. Hun sa seg villig til å ta over 
stafettpinnen som leder.    

 

Sak 6: Eventuelt 

Bjørnar ble takket av som leder av Ann Torill og fikk blomster som takk for innsatsen 
som leder de siste to årene. 

 

Det ble takket for oppmøte og ønsket velkommen til første løp den 25.03.20.  



 

04.03.20 

Bjørnar A. A. Sandsmark  


