
Å RSMØTE / SESONGSLUTTMØTE  

O-utvalget vil avholde et åpent møte ved sesongslutt i 
 
Sandnes Sparebank sine lokaler på Vestre Svanholmen 4, onsdag 5. november 2014 kl. 18.00. 
Oppmøte i hovedinngangen på Forus. 
 
Alle som har deltatt i orienteringsløp i sesongen 2014 har møte- og stemmerett. Utvalget håper alle 
oppmenn og andre interesserte møter. Sesongpremiene blir utlevert på møtet. 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. Innstilling/valg av nye utvalgs- og komitemedlemmer 
5. Eventuelt 
6. Premieutdeling og trekning 
 
Det ble meldt inn følgende forslag for behandling på møtet (innen fristen): 

Forslag 1 fra Jan Inge Lunde, Rogaland Politi BIL 

 Ny- og trimklassene i BM individuelt teller som rankingløp i årsrankingen 
Begrunnelse: Dette vil stimulere til større deltakelse i løpet som vanligvis har redusert 
deltakelse i disse klassene. 

O-utvalgets vurdering: 
Bedriftsmesterskapet er skilt fra rankingen og vi ønsker å fortsatt ha det slik. Vi oppfordrer arrangør 
til å få sponset gavekort eller lignende og trekke dette/disse blant løperne. Rankingføringen kan være 
teknisk utfordrende – mer manuell jobb. 

Forslag 2 fra Jan Inge Lunde, Rogaland Politi BIL 

 Løpsleder gis ikke anledning til å løpe i "eget" løp 
Begrunnelse: Løpsleder bør ha total oversikt og ansvar over løpet og blant annet kjenne til 
start- og målplassering, løpstraseer, løypelengder m.m. Videre være med å behandle eller 
uttale seg om protester på løyper (kanskje den løypa han eller hun selv har deltatt i). 

O-utvalgets vurdering: 
Vi ser ikke problem med at løpsleder løper før arrangementet starter, som en kontroll av løypen, 
men ikke som deltakende løper. Dette gjelder også de som har vært i befatning med løyper og 
postplasseringer. 

Forslag 3 fra Jan Inge Lunde, Rogaland Politi BIL 

 Forbud med hund under løp 
Begrunnelse: Dette kan være til hinder for andre løpere. Har blitt fortalt av en løper at han 
har opplevet at en annen deltaker ble utskjelt av en "hundefører" fordi han var så uheldig å 
tråkke på foten til en hund like ved en post. 



O-utvalgets vurdering: 
Ifølge NOFs regelverk § 12.1.3 er det ikke tillatt å ta med hund i løypa. Stiller man med hund på løp 
skal man stoppes ved start. 

 Forslag 4 fra Rune Karstensen, ExxonMobil BIL 

 Kontroll av løypetrykk for å hindre at gode og viktige kartdetaljer skjules 
Begrunnelse: Detaljer blir dekket av hel postsirkel (her kan sirkel åpnes litt hvis detalj 
dekkes.) Streken mellom postene dekker av og til detaljer. Og selve nummeret på posten 
hvor den er plassert på kartet dekker av og til detaljer. 
Er det mulig å innføre en intern kontroll av løypetrykk for arrangører før kartene går i 
trykken, med fokus på at detaljer på kartet ikke dekkes. Som løper finner man detaljer i 
terrenget som man dessverre ikke finner igjen på kartet da disse er dekket av løpetrykken. 

O-utvalgets vurdering: 
Vi er enige i at trykk ikke bør dekke viktige detaljer. Ring kan åpnes litt og strekene bør en prøve å 
unngå over viktige detaljer. Dette er arrangør og trykker sitt ansvar og de oppfordres til å ha fokus på 
dette ved tegning av løyper. 
Arrangøren bør ha to personer som sjekker løyper og kart, da kan dette være en del av kontrollen. 
Viser også til løypeleggerbok – her kan en få gode tips og råd. 

Forslag 5 fra Ragnhild Auglænd, valgkomitéen 

 Avklare regler for valgkomitéen 
Begrunnelse: Finner ikke regler for ansvar og lengde for de forskjellige komitéene. 

O-utvalgets vurdering: 
Vi har følgende forslag: 
 
O-utvalget 
Utvalget har fem medlemmer som velges for to år om gangen, der to og tre medlemmer velges annet 
hvert år. Valgkomitéen har ansvar for å finne kandidater. 
 
Premiekomitéen 
Komitéen har tre medlemmer. De som sitter i komitéen i dag er blitt valgt inn uten tidsperspektiv. Vi 
foreslår at disse velges for to år om gangen, der ett og to medlemmer velges annet hvert år. Valg-
komitéen har ansvar for å finne kandidater. 
 
Valgkomitéen 
Komitéen har to medlemmer. Vi foreslår at disse velges for to år om gangen, der ett og ett medlem 
velges annet hvert år. O-utvalget har ansvar for å finne kandidater. 

Forslag 6 fra O-utvalget 

 Deltakelse uten forhåndspåmelding 
Saken er en oppfølging fra fjorårets møte der vi skulle vurdere bruk av Eventor til påmelding. 

O-utvalgets vurdering: 
Bruk av Eventor til påmelding vurderes som uaktuelt. Våre undersøkelser viser bl.a. at dette systemet 
er tilpasset arrangører tilknyttet NOF og ikke så godt egnet for bedriftsorienteringen. 
 
O-utvalget foreslår derfor heller at forhåndspåmeldingen fjernes. Dette tiltaket vil forenkle arbeidet 
for både arrangører og oppmenn. Forslaget blir presentert og diskutert på årsmøtet. 


