
Å RSMØTE / SESONGSLUTTMØTE  

O-utvalget vil avholde et åpent møte ved sesongslutt i 
 
Statoils lokaler onsdag 6. november 2013 kl. 18.00. Oppmøte i hovedinngangen på Forus. 
 
Alle som har deltatt i orienteringsløp i sesongen 2013 har møte- og stemmerett. Utvalget håper alle 
oppmenn og andre interesserte møter. Andre saker kan tas opp på møtet under eventuelt. 

Saksliste: 

1. Åpning av møtet 
2. Årsrapport fra utvalget 
3. Saker til behandling (se under) 

Kaffepause 
4. Hjertestarter 
5. Innstilling/valg av nye utvalgs- og komitemedlemmer 
6. Eventuelt 
7. Premieutdeling og trekning 
 
Det ble meldt inn følgende forslag for behandling på møtet (innen fristen): 

Forslag 1 fra Jørgen Nilsen, CGI BIL 

 Påmelding til løpene via Eventor 
Dette vil sannsynligvis forenkle påmelding og resultatservice en god del. Foreslår at 
oppmennene i hver bedrift tar seg av påmelding og betaler på vanlig måte. Arrangøren vil da 
trenge færre ressurser for denne oppgaven. 

O-utvalgets vurdering: 
Vi har sjekket bruk av Eventor til påmelding noe, men det er fortsatt en del usikkerhet mht. rutine for 
etteranmelding og klasseinndeling slik at dette ikke er klart til sesongstart 2014. O-utvalget vil 
benytte kommende sesong til å vurdere hvordan bruk av Eventor kan fungere for oss, og ta saken 
opp på neste årsmøte. 

Forslag 2 fra Ole Bakkevold, Talisman Energy BIL  

 Abonnere på nyhetene til mail 
Det bør være mulighet for å abonnere på nyhetene som legges ut på hjemmesiden (slik det 
var før). I en travel hverdag vil det da bli mye enklere å nå fram til både oppmenn og løpere 
med relevante nyheter og informasjon. Enklere informasjonsflyt må være i alles interesse. 

O-utvalgets vurdering: 
Vi håper at vi kan få til en løsning via kretsens systemer som ikke innebærer mye ekstraarbeid. 
Forutsetter at dette er en frivillig løsning der de som er interessert melder seg på.  

Forslag 3 fra O-utvalget 

 Større kartmålestokk for de eldste klassene 
Det har blitt påpekt at løpere i de eldste klassene har problemer med å se alt i de mest 
detaljrike kartene, spesielt med briller i dårlig vær og hvis det er litt mørkt. 

O-utvalgets vurdering: 
Vi foreslår å innføre kart i målestokken 1:5000 for løype H og F (D50+ og H60+). 



Forslag 4 fra O-utvalget 

 Fjerne enkeltstrekk midt i løypa dersom en post er feil. 
I bedriftsløp bør det være mulig å fjerne strekk før og etter en post som er lagt feil, framfor å 
annullere hele klasser eller løyper. 

O-utvalgets vurdering: 
Ved feil plassering o.l. for en post midt i løpet foreslår vi å kutte enkelte strekk for å slippe å 
annullere hele klasser. Tidtakingsprogrammet har funksjonalitet for å gjøre dette. 


