
Sakliste for årsmøte i O-utvalget 9.nov. 2015: 

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) 

- Opprette nye klasser i stedsmesterskapet stafett   

- Eldste klasse i stedsmesterskapet bør være «over 210 år» 

- Eldste klasse i stedsmesterskapet bør ha etapper under 1 km 

- Nettpåmelding for bedriftsløp i 2016 

- Økonomisk støtte til Mjøs-O 

Sak 8  Valg 

  - Nytt O-utvalg 2016-2017: Byggmakker 

  - Forslag O-utvalg 2018-2019: Norsk Tipping 

 

 

Vedr. sak 7: 

Forslag fra Karl Petter Opsahl: 

Stedsmesterskapet i stafett: Det opprettes klasser i stedmesterskapet i stafett i 

klassene D/H 140 og D/H 210 med tilhørende tilpassede løypelengde. 

Begrunnelse: Stadig flere av våre løpere kommer opp i de årsklassene som 

forsvarer disse stafettklassene. Dette for å få enda flere til å løpe stafetten. 

Startfeltet i "Direkte start" under Stedsmesterskapet har blitt for stort. Etter å ha 

observert og snakket med deltakere i dette startfeltet under Stedsmesterskapet 

2015 var det flere løpere i både blant herrer og damer i disse årsklassene som 

kunne tenke seg å løpe stafett, men under de foreslåtte kriterier. De synes det 

blir vanskelig å konkurrere med løpere som er 10 år og mer yngre, Avstandene 

framover blir for store. 

Løten, 23 oktober 2015. 

Med hilsen 

Løten kommune BIL 

Karl Petter Opsahl 

  



Forslag fra Finn Røise:   

1. Eldste klasse i områdestafetten bør være 'over 210 år'.     

2. Eldste klasse i områdestafetten bør ha etapper på under 1 km. 

 

 

Forslag fra Stein Arne Negård 

Nettpåmelding til Bedrift o-løp 2016 

Foreslår at påmelding blir mulig via nett, Palisoft har et påmeldingsystem hvor 

det er muligheter for arrangører å ta ut påmeldingslister sortert i klasser / klubb 

mm i xl 

http://palisoft.no/pmdb/index.php 

  

http://palisoft.no/pmdb/index.php


 

 

                                                                                                                        
                                                                         Mjøs-O v/Jens Harald Fossheim                                        

                                                                                                 Kolbotenvegen 24 

          2656 Follebu - 91825725 

                                                                                             jhfossheim@gmail.com 

 

 

Hedmark og Oppland Bedriftsidrettskrets                                      

Orienteringsutvalget 

Eidsiva v/Arne Arnesen     Follebu, 8.oktober 2014. 

 

 

Søknad om pengestøtte til Mjøs-O. 
Vi takker så mye for kr.20. 000,- i pengestøtte fra dere i 2014. 

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 Simen Bordal fra 

Ringsaker OK (løper for Fossum IF) og Økonomiansvarlig ansatt i 10 % stilling  Erik Hasli 

fra Snertingdal O-lag. 

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

Ungdoms-cup på sommeren.  

I 2015 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.20. 000,-  i økonomisk støtte i 2015. 

 

Kontonummer : 1822.18.89009. 

 

Mvh  

Jens Harald Fossheim 

Styreleder  Mjøs-O. 

 

 

mailto:jhfossheim@gmail.com

