REFERAT FRA MØTE VEDRØRENDE
Større arrangement i Raumar-regi, kartplaner i
lokalklubbene
Prosjekt:

Raumar orientering;
Samarbeid om å arrangere løp
Repr fra hver av lokalklubbene innkalt Omtales i referatet som «Møtet»

Møtenr:

1

Møtedato:

31. mai 2012

Møtested:

Storgata 11, Jessheim

Plass for mottagers journalføring

Møteleder:
Referent:

Fredrik Ødemarksbakken

Neste møtetid:

Ikke fastsatt

Neste møtested:
Kortbetegn

Arne Saxhaug
Arne Tømta
Aslak Knneberg
Bjørn Børke
Terje Bråten

Funksjon:
(kartansvarlig
i:)
EOL
HOL
GOL
FIL
UOL

AS
AT
AK
BB
TB

E-post:
Arne.Saxhaug@eidsvoll.kommune.no
arne@tomta.no
lkinnebe@online.no
bkborke@gmail.com
terje.braten@osl.no

Fredrik
Ødemarksbakken

Arr.ansvarlig i
RO

FO

fo@orp.no

Forhindret

Knut Engen

NOL

KE

idaknut@c2i.net

Distribusjon:

Deltakere, Knut Engen, styremedl i Raumar orientering

Møtedeltagere:

Deltakere:

SAK

TEKST

1

Romeriksløpet 2012

ANSVAR FRIST

FO ga en kort status om arrangementet.
AK kommenterte at bruk av kunstgresset ved skolen kunne skape visse utfordringer.
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Romeriksløpet 2013
Siden EOL allerede er i gang med revisjon av Bergermoen, peker det seg ut som
naturlig løpsområde..
Mest sannsynlig arena/samlingsplass; Letohallen, feriekoloniene
«Møtet» ønsket at det også ble søkt om sprintløp på lørdag. Dette slik at Raumar
allerede i 2013 og i fremtiden får et 2-dagers arrangement, gjerne siste helga i
August, dvs 1 uke før KM normalt arrangeres.

AS

SAK

TEKST

ANSVAR FRIST

Den delen av Råholt som omtales som Råholt Skog peker seg da kanskje ut som
naturlig løpsområde for sprinten. Det finnes flere aktuelle arenaer i området.
Videre prosess:
• AS tar dette opp med styret (evt leder) i EOL ved første anledning
• AS befarer/avgjør selv om dette området er egnet for sprintkart
• Styret/leder i EOL avgjør sammen med kartansvarlig om tilleggsbestilling
på utarbeidelse av sprintkart er aktuelt.
• Styret i EOL avgjør hvor delaktige de vil være i dette 2-dagersarrangementet, hvilke sentrale arr.funksjoner de ønsker å besitte selv, og
sørger for at planleggingen av løp igangsettes så snart som mulig
(må kanskje ha på plass løpsledelse før søknad sendes ?)
AK bistår evt. med søknad om ett eller 2 løp til kretsen, frist Aug 12?
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AS

Juni 12

AS

Juni 12

EOL/AS

Juli 12

EOL

Høst 12?

EOL/AK 01.09.12?

Romeriksløpet 2014
«Møtet» ønsker at dette arrangeres på et av Frogner IL´s områder.

BB

Detaljer knyttet til dette ble ikke drøftet i særlig grad på møte 31.05.12, her er
likevel en oppsummering+ noen egne tanker om dette.

4

•

Frogner IL har flere gamle, analoge kart «som roper» på oppgradering.
Flere av disse kartene kan være egnet for «langdistansen » i et slikt 2-dagers
arrangement.

•

BB må igangsette noe av den samme prosessen som beskrevet i punkt 2,
men har jo da vesentlig bedre tid på dette.

•

Viktigst å få på plass så tidlig som mulige er å hvilket «kartområde» som er
BB
mest aktuelt å oppgradere/nytegne for langdistansen

•

Avklare om det finnes egnet sprintområde i Vardefjellet/Heksebergåsen
eller om et felles sprint-kart-prosjekt med Øsmtarka i Lillestrøm kan være
aktuelt

•

Søke om løp

•

Igangsette kartprosjektene

•

Antar her det er mest aktuelt at arrangementstaben her i stor grad vil være
fra RO. Få på plass løpsleder/løypelegger

RO/FIL

BB

Vår 2013

BB/AK

Høst 2013

BB

Høst 2013

RO/FIL

Et stort/viktig arrangement i 2015
Iht Raumars nylig vedtatte retningslinjer ønsker «Møtet» at det søkes om et slikt
arrangement i 2015.
Det mest aktuelle er da et 3-dagers arrangement på høsten som innebærer:
•

NC junior (evt. senior), mellomdistanse

•

Junior NM, stafett

•

Sprintløp (status?)

«Møtet» drøftet da UOL- områder da som mest aktuelt og særlig Holtmarka for
mellomdistanse og stafett, men ser at det å finne en god arena her kan være en

RO/UOL

TB

SAK

TEKST

ANSVAR FRIST

utfordring.
Også områder nærmere Jessheim kan være aktuelle, men her er alle
utbyggingsplanene en stor usikkerhet knyttet til planleggingen av o-løp, særlig vil
dette gjelde omkjøringsvegen over nordre deler av Langelandsfjellet
Som «sprintterreng» peker Jessheim sentrum seg ut som det mest aktuelle, for minst TB
mulig konflikt med biltrafikk bør sprinten gå på søndag. TB er i gang med et
kartprosjekt for Jessheim, men understreker da viktigheten av at dette spares til et
større arrangement
TB/AK/
Etter at styret tar stilling til dette, jobbes det evt. videre med det som må være på
FO
plass i en søknad.
Søknad utformes og sendes NOF

Kart

TB/AK

Alle klubbene sa innledningsvis noe om sine kartplaner eller tanker om de neste
kartprosjektene.
Til litt ulike tider i møtet ble ulike kart, beliggenhet i forhold til hverandre sett på og
drøftet. Det er helt klart at det i Raumar-regionen finnes mange spennende områder
for store/viktige arrangement utover i dette århundre. Både områder som allerede er
kartlagt, men som kan settes sammen over kommunegrensa og områder som ikke er
kartlagt ennå. Kanskje kan det være av interesse å lage en felles kartplan for alle
lokallagene, hvor det da også settes særskilt fokus på områder egnet for sprintkart til
løp og trening.

Styret i Det vil bli en gjennomgang av hele referatet på styremøte i Raumar orientering i
RO møte 06.06.12, og punkt 4 i referatet vil bli behandlet i styremøte. Noe avhengig av
hva som her blir sagt/avgjort, vil det evt. bli innkalt til nytt møte i denne gruppa
eller deler av gruppa.
Maura/Jessheim, 1.6.2010
Ref. Fredrik Ødemarksbakken

FO

