
Å RSMØTE / SESONGSLUTTMØTE 2015 

O-styret vil avholde et åpent møte ved sesongslutt i 
 
Sandnes Sparebank sine lokaler på Vestre Svanholmen 4, onsdag 11. november 2015 kl. 18.00. 
Oppmøte i hovedinngangen på Forus. 
 
Alle som har deltatt i orienteringsløp i sesongen 2015 har møte- og stemmerett. O-styret 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 o-styret 
3. Gjennomgang av huskelisten for arrangører 
4. Påmeldingsfrie løp 
5. Saker til behandling (se under) 

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

Forslag 1 fra Njål F. Vadla, Skogsopplevelser BIL 

 Legge ned løype A (HA) 
La både HA og HB løpe løype B, eller aller best å bare ha en felles klasse; HAB 
Begrunnelse: 1. Arrangøren får én mindre løype å lage 2. Flere løpere med tilhørende 
konkurranse i sammenslått løype/klasse. 

O-styrets vurdering: 
O-styret er positive til forslaget. Vi ønsker imidlertid å beholde begge klassene HA og HB.  O-styret vil 
samtidig foreslå at det samme gjøres med dameklassene. DA og DB løper samme løype og endre 
antatt vinnertid i DA til 40-45 min samme som DB.  Vi ser at lengden på disse løypene ikke utgjør den 
store forskjellen og en har dermed flere å sammenligne seg med. 

Forslag 2 fra Ingerid Ane Spørck, Multiconsult 

 Tilrettelegging for rullestol  
Begrunnelse: Ser at flere av nybegynner- og trimløpene denne sesongen gikk langs vei/sti og 
at det egentlig var fullt fremkommelig for rullestol. 
Vil derfor gjerne foreslå at dere skriver på invitasjon/PM til løpene om rullestolbrukere kan 
delta, og evt. om de kan delta alene, eller om de trenger assistanse for å hente postene. 

O-styrets vurdering: 
Dette bør være opp til hver arrangør, men da kun for nybegynnerløype og med assistanse. For at ikke 
forventningene skal bli for store ønsker vi å begrense tilbudet i alle fall for neste sesong. Mange 
terreng er uaktuelle grunnet parkering, langt til start m.m. Vi foreslår å arbeide for at en av 
arrangørene tar på seg å tilrettelegge for rullestolbrukere for neste sesong og at dette skrives i 
innbydelsen. 



Forslag 3 fra Rune Karstensen, Exxon Mobil 

 Natt-o-løp 
Ser at Bedriftsidretten er helt ute når det gjelder å arrangere natt-o-løp, og det var jo et 
bedriftslag som i sin tid dro i gang natt-o-løp her i distriktet. Året var 1994 og jeg var selv 
ansvarlig for dette. O-utvalget bør kanskje vurdere å ta dette tilbake igjen, gjerne med en 
fordeling 50/50 med aktive klubber. 
 
Ser pr. dags dato at ingenting skjer for å arrangere natt-o-løp fra de aktive klubber i 
høst/vinter. 

O-styrets vurdering: 
Vår oppgave er først og fremst å få kontorfolket ut om vår, sommer og høst, og ønskes det mer 
deltakelse er de velkomne til å stille på de aktive nattløpene som arrangeres. Påmelding via Eventor. 
I høst og vinter er det satt opp 9 nattløp og 7 vinterkaruselløp. 

Forslag 4 fra o-styret 

 Tilhenger 
Neste høst er vi nødt til å kjøpe inn ny tilhenger. Dette koster penger og vi foreslår at alle 
arrangører betaler inn kr 500,- som skal gå til denne. Gjelder kun for sesongen 2016. 

Forbedring 1 fra Rune Karstensen, ExxonMobil 

 Inntegning av poster helt i ytterkant av kartkopien 
Det har vært noen løp i år med inntegnet poster helt i ytterkant av kartkopien, dette gjør det 
vanskelig å ta seg inn til posten i noen tilfeller. 
Løperen bruker jo i noen tilfeller detaljer 360 gr. rundt posten på leit etter postdetaljen og da 
er det viktig med god kartinformasjon som dekker aktuelt område også. 
Ta det med som tips til den arrangørinformasjon som legges ut på hjemmesiden. 

O-styrets kommentar: 
Godt forslag og vi har tatt det med på oppdatert huskeliste. 
 


