
Styremøte Raumar Orientering 

 

Tid:  11 mars 2014 

Sted:  Hovin 

Tilstede: Tron Erik, Eirik, Ståle, Aslak, Bjørn, Anne 

Forfall: - 

 

Sak 1: Oppfølging årsmøtet 

Harald fungerer foreløpig som kasserer, men er lovt en erstatter. 

Bent Skatvedt forespørres om lederrollen. 

Tron Erik tar i så fall jobben som kasserer og nestleder. 

Harald Aas forespørres som revisor.  

 

Sak 2: KlubbAdmin 

Tron Erik sender ut mail til resten av styret. 

KlubbAdmin vil på sikt erstatte nåværende idrettsregistrering. 

 

Sak 3: Ullensaker idrettsråd og stipend 

Ullensaker idrettsråd deler ut ett eller to stipend til utøvere i alderen 13-19 år fra 

idrettsklubber i Ullensaker kommune. 

Styret foreslår at det søkes for Amund Hoel (6. og 7. plass i Hovedløpet) og Tiril Ruud Bråten 

(3.pl. i Hovedløpet Ski-orientering). Eirik Rustad lager utkast på søknad. Frist 14.03.14. 

 

Sak 4: AOOK-treninger 

Ståle videresender mail fra treningskoordinator i kretsen (Vidar Benjaminsen) til de aktuelle i 

Raumar. 

 

 



Sak 5:Folkehelse 

Tilsvarende opplegg som "Hitta Ut" i Karlstad og Göteborg, og "Stolpejakt" i Gjøvik. 

Gjerdrum o-lag starter opp. Kan være aktuelt i Ullensaker også, med Jessheim som base med 

tanke på NM. Må vurderes på et styremøte i Ullensaker o-lag. 

 

Sak 5: Bingo 

Raumar har mottatt midler fra Bingooperatør.  

 

Sak 6: Rekrutter 

Rekruttgruppa i Raumar består av Bjørn Børke, Ingrid Rapp, Kari Kamstrup Hovind, Jon 

Tore Beitnes, Pål Kogstad Næss og Roar Saxhaug. 

Aktivitetsplanen for rekruttene legges ut på hjemmesiden. Frem til og med 14. mai er 

treningen delt i lokallagene. Fra og med 21. mai (første Raumar-karusell) er det felles opplegg 

med Tour de O.  

26-27 april er det rekruttsamling fra Konnerud klubbhus.  

 

Sak 7: Kick-off 

2. april legges det opp til Kick-off for hele Raumar. Må finne egnet lokale. Foreslår Hovin 

skole (eventuelt annen skole i Ullensaker eller Veståsen). Helse 360, Sport 8 og pressen blir 

forespurt om å komme.  

Info legges ut på hjemmesiden. 

 

Sak 8: Bankkonto 

Tron Erik sjekker muligheten for å opprette bankkort som kan benyttes ved større utlegg for 

Raumar. 

 

Sak 9: Junior-/Senior-gruppa 

Treningskomitè i Raumar består av Ståle Sønsterudbråten (leder/trener), Terje Bråten 

(oppmann), Øystein Rapp (ungdomsleder/ungdomstrener), Eirik Rustad (medlem) og Eskil 

Sande Gullord (medlem). 

  



Sak 10: Utenlandske løpere som løper for Raumar 

Det har her vært en spørreundersøkelse ute blant juniorene og seniorene.  

Første året utenlandske løpere løper for Raumar har de ikke mulighet til å stille på et 1. lag på 

Tiomila eller Jukola. Raumar må bli kjent med løperne først gjennom treningssamarbeid og 

uttaksløp.  

Disse uttakskriteriene evalueres etter sesongen. 

 

Sak 11: Midler fra NOF til rekrutt, junior og senior 

Tron Erik sender over mail og gammel handlingsplan til Ståle og Bjørn som ser på dette. De 

sender deretter tilbake til Tron Erik igjen, som sender det videre til NOF. 

Tron Erik sender mail til lokallagene med oppfordring om å søke på tur-o midler. 

 

Sak 12: Raumarkarusell 

Aslak setter opp terminliste og melder inn i Eventor. 

Ullensaker o-lag ser på innkjøp av BrikkeSyss, da de er arrangører for sesongens første 

Raumarkarusell. Tron Erik snakker med Øystein og Terje om dette. 

 

Sak 13. Kontrollør  

Raumar skal stille med kontrollør på Fet o-lag sitt løp 21. juni.  

Bjørn tar kontrollørjobben. Aslak melder inn dette. 

 

Sak 14. Romerike O-weekend 2014 

Aslak innkaller til møte med Ståle og Terje angående det tekniske. 

 

Sak 15. Romerike O-weekend 2015 

Aslak snakker med Østmarka om de kan ta dette arrangementet, og ha det over to dager. 

 

 

 



Sak 16. DNB-rådgiver 

Eirik snakker med Trygve om å fremheve Raumars DNB-rådgiver bedre på hjemmesiden enn 

slik det er i dag. 

Tron Erik skriver en nyhet om DNB som sponsor som legges ut på hjemmesiden. 

 

Neste styremøte Torsdag 10. april kl 19:00 på Hovin. 

 


