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Nord-Østerdal O-region 

Årsmøte-referat 18. januar 2016 på Malmplassen, Tolga 

 

Til stede: Oddvar Erlien  Vingelen 

  Jon Arve Engebakken Vingelen 

  Jon Svergja   Kvikne 

  Helen M. Schjelderup Alvdal 

  Brit Vangen Sandvold Tynset 

Marit Eggen Nyaas  Tynset 

  Kari Osmoen   Os 

  Liv Meli   Nansen 

  Per Engebakken  Nansen 

  Atle Berg   Nansen 

  Petter Gullikstad  Røros (referent) 

 

Før årsmøtet ble det servert kaffe, gode smørbrød og kanelboller! 

 

Sak 1 – Godkjenning av innkalling og sakliste 

Det var ingen innvendinger til innkalling og saksliste. Enstemmig godkjent. 

Sak 2 – Valg av møteleder og referent 

Oddvar Erlien ble enstemmig valgt som møteleder. 

Petter Gullikstad ble enstemmig valgt til referent. 

Sak 3 – Regnskap 2015 

Oddvar Erlien gjennomgikk regnskapet for 2015. Regnskapsoppstillingen er bekreftet 

revidert av Magnar Often og Johan Ragnar Eggen. 

 

«Avdeling 1 - drift» viser et overskudd på kr 4.292,59.  

 

«Avdeling 2 - Dølauka/Dølaspretten» viser et underskudd på kr 8.925. Her har siste 2 

års arrangører ikke innbetalt kr 10 pr. fullført løper for Dølaspretten. I 2015 er det 

innkjøpt ny Dølasprett-medaljer. 

 

«Avdeling 3 – NØK-stipend» viser et underskudd på kr 2.100. 
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«Avdeling 4 - Aktivitet» viser et underskudd på kr 18.301,50. Her har regionen ikke 

mottatt aktivitetstilskudd fra Hedmark O-krets for 2015. Tilskuddet kan være så stort 

som ca kr 40.000, ut i fra tidligere års erfaring. 

 

Sum resultat for 2015 er dermed et underskudd på kr 25.033,91.  

Med en inngående bankbeholdning på kr 67.274,85 blir utgående bankbeholdning  

pr. 31.12.2015 på kr 42.240,94. 

 

Lagskontingenten på kr 750. pr. år opprettholdes på samme nivå for kommende år. 

 

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent. Arrangørene av Sommerløpenes 

langdistanse siste 2 år («Dølaspretten») må innbetale andel av startkontingent 

(kr 10 pr. fullførte Dølasprett-deltaker) til o-regionens bank-konto snarest  

(kto. 1885.10.93350). 

 

Sak 4 – Regional terminliste 2016 

Etter regionmøte den 28.11.15 forelå det forslag til løpsprogram for 2016. Årsmøtet 

sluttet seg enstemmig til følgende plan: 

Sprintcup 

Tynset onsdag 13.4, Tolga onsdag 20.4 og Røros søndag 1.5. 

De gule ledertrøyene brukes også i sprint-cupen. Vinner etter 3 løp beholder trøya til 

det første løpet i vår-karusellen. 

 

Vår-karusellen 

Alvdal torsdag 19.5, Vingelen onsdag 25.5, Kvikne tirsdag 7.6 og Nansen mandag 

20.6. 

Det ble drøftet i årsmøtet hvordan løpsopplegget skal være, bl.a. etter fyldig 

innspill/forslag fra Nansen IL v/Atle Berg. Styret får årsmøtets fullmakt til å beslutte 

løpsopplegget for 2016. 

 

O-Troll-leir (10-12 år) og Monster-leir (13-15 år) 

Arrangeres på fredag 27. og lørdag 28. mai på Tron-senteret, Ripan – Tynset. 

 

O-stafesten 

Arrangeres lørdag 28.5 på Tronsenteret, Ripan - Tynset etter O-troll-/Monster-leiren. 

Det er NOOREG som er arrangøransvarlig. 
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NØ-mesterskapet 

Folldal har meldt seg som mulig arrangør, og får full oppslutning fra årsmøtet på det. 

Arrangeres på lørdag 3. eller søndag 4. september (arrangøren avgjør). 

 

Natt-cupen 

Arrangeres; Nansen fredag 16.9, Tolga fredag 23.9 og Os fredag 30.9. 

 

Sak 5 – O-tekniske treninger – Samlinger 

Som i fjor engasjeres Jon A. Osmoen til å tilrettelegge for o-tekniske treninger og 

noen samlinger. I år inkluderes de o-tekniske treningene med klubbenes treningsløp. 

 

Sak 6 – Nasjonale løp / Kretsløp 

Sommerløpene 2016 i Nord-Østerdal arrangeres av Røros IL, Ålen IL og OK Fjell 

fra torsdag 30. juni til og med søndag 3. juli. Det er sprint i Røros sentrum på torsdag 

kveld og kort middeldistanse i Vola på fredag kveld. Samlingsplass begge dager er 

ved Røros Hotell. På lørdag 2. juli og søndag 3. juli er det henholdsvis 

mellomdistanse og langdistanse («Dølaspretten») fra Holden Skistadion i Ålen.  

Årsmøtet slutter seg til at det ikke er jaktstart under avslutningen på søndagen, dvs. 4 

individuelle løp. 

Det er igjen noen få Dølasprett-merker. Disse deles ut til beholdningen er oppbrukt. 

Deretter blir det ikke bestilt nye merker. Dølasprett-medaljer fortsettes det med. Det 

ble innkjøpt ny beholdning i 2015. 

MNM 2016 og KM i Hedmark arrangeres av Nansen IL og Os IL fra fredag 26. til 

søndag 28. august. Kontrollører er ikke avklart. Forslag mottas. En utfordring er 

stafett-klassene (som er forskjellige i MNM og KM, «men Ragnhild Dåsnes har full 

oversikt»). 

I 2017 arrangeres Sommerløpene i Nord-Østerdal av Tynset IF og Kvikne IL. Det 

bør tilstrebes et løps- eller treningsopplegg som beholder løperne i regionen etter O-

Festivalen på Oppdal helga før. 

For 2018 kan Vingelen, Folldal og evt Alvdal være aktuelle arrangører av 

Sommerløpene i NØ (med nye kart). 
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Sak 7 – Valg 

Følgende styre ble valgt for 2016: 

Styrets leder   Kari Osmoen – Os IL 

Styremedlem   Oddvar Erlien – Vingelen IL 

Styremedlem   1 person fra Tynset IF (hvem avklares av klubben) 

Styremedlem/kasserer Petter Gullikstad – Røros IL 

 

Som revisorer ble Per Engebakken og Atle Berg, begge Nansen IL, valgt for 2016. 

 

Styret avholder første styremøte på tirsdag 9. februar 2016 kl. 19 på 

Frivillighetssentralen på Tolga. 

 

Påtroppende styreleder Kari Osmoen takket av Oddvar E. etter ca 10 års lederverv i 

O-regionen. Som takk for innsatsen får Oddvar et par «stor-vølne hemvevde ull-tøfler 

fra lokalprodusent fra Kvikne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


