
Å RSMØTE / SESONGSLUTTMØTE 2016 

O-styret vil avholde et åpent møte ved sesongslutt i 
 
Sandnes Sparebank sin kantine i Rådhusgata 3, Sandnes, onsdag 9. november 2016 kl. 18.00. 
Inngang midt på bygget fra begge sider, 3. etg. 
 
Alle som har deltatt i orienteringsløp i sesongen 2016 har møte- og stemmerett. O-styret håper alle 
oppmenn og andre interesserte møter. Sesongpremiene blir utlevert på møte.. Andre saker kan tas 
opp på møtet under eventuelt. 

Saksliste: 

1. Åpning av møtet 
2. Årsrapport fra o-styret 
4. Datateknisk komité 
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 Bjørn H Engseth, ConocoPhillips 

 Øke startkontingenten 
Forslag om å øke startkontingenten for at arrangør ikke skal gå med underskudd. 
Begrunnelse: Dagens satser er ikke bærekraftige for arrangør av o-løp i RBIK regi. Dagens 
satser medfører at arrangører kan gå med underskudd. Dette vil virke hemmende på 
interessen i å arrangere o-løp i RBIK regi. Arrangører må kunne forvente et lite overskudd for 
alle dugnadstimene som legges ned. 

O-styrets vurdering: 
O-styret mener at utjevningsfondet dekker disse utgiftene og at forslaget ikke tas til følge. 
Utjevningsfondet og resultatet fra 2016 vil bli gjennomgått på årsmøtet. Vi innførte utjevningsfond 
for at arrangører skulle sitte igjen med et overskudd også ved lite påmeldte.   

Forslag 2 fra Rune Karstensen, ExxonMobil BIL 

 Innføre egen navngitt løypetrykkontrollør 
Forslag om at det innføres egen navngitt løypetrykkontrollør slik at han eller hennes oppgave 
er kun å sjekke løypens oppsett før det går i trykken for å unngå slike ting som å dekke til 
viktige detaljer på kartet. 
Begrunnelse: Også i år har det vært noen løp med hele postsirkler eller strek som dekker 
viktige detaljer på kartkopien. Kartet er o-løperens verktøy for å finne frem i terrenget og når 
viktige detaljer på kartet er dekket med 100 % sirkel eller strek gjør dette oppgaven 
vanskeligere. Se vedlegg. 

O-styrets vurdering: 
O-styret mener at det er løypeleggers eller løypetegners ansvar å se over at strekene ikke skjuler 
viktige detaljer. Terrengfordeler kommer til å sende ut informasjonsskriv til alle arrangører for å 
minne de på dette. 



 Forslag 3 fra o-styret 

 Ny dameklasse 
O-styret foreslår å dele klassen D70 i to klasser: D70 og D75. 
Begrunnelse: Da blir dameklassene på linje med herreklassene. 

Ønske fra Rune Karstensen, Exxonmobil BIL 

 Kvalitet på løyper og god etterkontroll 
Ønsker at det for 2017 og senere sesonger er god kvalitet på løyper og god egenkontroll. 
Begrunnelse: Se vedlegg. 

O-styrets vurdering: 
O-styret er enig i at løypelegger må ta hensyn til at antatt vinnertid ikke skal være for lang når 
løypene legges.  Terrengfordeler tar dette med som en påminnelse i et skriv han sender til alle 
arrangører for 2017. 
  



Vedlegg til forslag 2 fra Rune Karstensen, ExxonMobil BIL 

Noen eksempler fra o-løp i årets sesong: 
 

 

 

 

Løp 2016: Sirkel dekker detalj (stup)  Her burde delvis åpen sirkel vært 
brukt i samme løp 

   

 

 

 
Løp 2016: Strek dekker detalj (sti)  Her burde delvis linje blitt brukt i 

samme løp 
 

Ønske fra Rune Karstensen, ExxonMobil BIL 

Kvalitet på løyper 
 
I sesongen 2016 har det vært noen O-løp med særdeles dårlig /og nedsatt løpbarhet. 
Man lurer egentlig på om løypelegger har vært ute å sjekket terrenget før løyper ble planlagt. 
Det har vært poster som nesten er gravd ned, løpbarheten er nedsatt til nesten null og noe bingo 
preg med å finne selve posten. 
Og man bør ikke legge løyper der skogen er blåst ned eller av naturlige grunner er tett som en vegg. 
 
Er man nybegynnere på et slikt løp er vel sjansen stor for at det ble med dette løpet. 
 
Og når f.eks ser på sluttiden på det ene løpet i D 16-39 så var vinner tiden over 68 min, anbefalt 
vinnertid i denne klasse er 40-45 min. På noen av klassene så var det mange som lå på en sluttid på 
90 minutt og opp mot 120 minutt og det er vel også en bekreftelse på at løypen er satt feil. 
 
Alle ønsker seg en god opplevelse i skogen og det er mulig med å legge løyper i egnet terreng med 
god løpbarhet for alle. 
 
Så ønske for 2017 og videre sesonger er kvalitet på løyper og god egenkontroll. 
 


