
Sakliste for årsmøte i O-utvalget 10.nov. 2014: 

Sak 1  Godkjenning av innkalling og stemmerett  

Sak 2  Valg av møteleder  

Sak 3  Valg av sekretær  

Sak 4  Valg av to til å skrive under protokollen  

Sak 5  Årsberetning  

Sak 6  Regnskap  

Sak 7  Innkomne forslag. (Se informasjon under) 

  - Innskjerping vedrørende skifte av klasse på løpsdagen 

  - Økonomisk støtte til Mjøs-O 

Sak 8  Valg 

 

 

Vedr. sak 7: 

Forslag til årsmøtet i Orienteringsutvalget. 

SKIFTE AV LØYPELENGDE PÅ LØPSDAGEN. 

Alle som skifter løype på løpsdagen SKAL kontakte arrangørens  ”etteranmeldingsgruppe” for å gi 

beskjed om at de vil endre løypelengde . 

Arrangøren har et visst antall ekstra påtrykte kart i hver løype til etteranmeldte. 

For at det ikke skal bli for lite kart i en løype SKAL alle som er forhåndspåmeldte , og som ønsker å 

endre løypelenge på løpsdagen, kontakte arrangøren. 

 

Sparebanken Hedmark 

Knut Martinsen. 

  



                                                                                                                        
                                                                         Mjøs-O v/Jens Harald Fossheim                                        

                                                                                                 Kolbotenvegen 24 

          2656 Follebu - 91825725 

                                                                                             jhfossheim@gmail.com 

 

 

Hedmark og Oppland Bedriftsidrettskrets                                      

Orienteringsutvalget 

Eidsiva v/Arne Arnesen     Follebu, 1.oktober 2014. 

 

 

Søknad om pengestøtte til Mjøs-O. 
Vi takker så mye for kr.15 000,- i pengestøtte fra dere i 2013. 

Mjøs-O jobber fortsatt for ”Flere og mer aktive orienteringsløpere under 20 år”.  

Vi jobber for å øke rekrutteringen og hindre frafallet i o-sporten. 

 

Mjøs-O har en Aktivitetskoordinator ansatt i 30 % stilling. Dette er nå Emilie Westli 

Andersen fra Løten (løper for Løten O-lag) og Økonomiansvarlig ansatt i 10 % stilling  

Johannes Narum fra Stange (løper for Hamar OK). 

Det arrangeres ukentlige treninger av høy kvalitet, samlinger gjennom året og en  

Ungdoms-cup på sommeren.  

I 2014 var høydepunktet fellestur med buss til TIO-mila. Vi stilte til start med mange lag satt 

sammen fra flere klubber, slik at alle hadde et lag å løpe på. Dette skaper sterkt fellesskap og 

motiverer ungdommen til å være med videre. 

 

I tillegg har aktiviteten økt i Ungdomscupen med over 100 ungdommer på finaleløpet og  

med ca 50 ungdommer på avslutningssamlingen. 

 

Mjøs-O finansieres av klubbene/kretsene «rundt Mjøsa» og noe sponsorbidrag. Det er 

egenandel på alle aktiviteter. Klubbene som er med i Mjøs-O er følgende :  

Elverum, Løten, Hamar, Vallset/Stange, Vang, Ringsaker, Lillehammer, Gjø-Vard, 

Snertingdal, Raufoss og Toten-Troll. 

 

Vi setter stor pris på et godt samarbeid mellom O-klubbene og Orienteringsutvalget i 

Bedriftsidrettskretsen. 

 

Vi tillater oss herved å søke om kr.15 000,-  i økonomisk støtte i 2014. 

Dersom økonomien hos dere er god, kan beløpet gjerne heves til 20 000,- 

 

Kontonummer : 1822.18.89009. 

 

Mvh  

Jens Harald Fossheim 

Styreleder  Mjøs-O. 

 

mailto:jhfossheim@gmail.com

