
Styremøte Raumar Orientering

Tid: 6. juni 2017

Sted: Gjerdrum

Tilstede: Bent, Robert, Ingrid, Anne, Pål og Aslak

Forfall: Katja

Sak nr. Sak Ansvarlig
2.6.2 Politiattester

Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi.
Mangler fra Katja.

Bent og Anne

4.3 Terminliste 2017-2020
Raumar ønsker å arrangere et stort løp ca. hvert tredje-
fjerde år. Neste aktuelle er 2020; NMsprint (Jessheim) 
NightHawk (Trandum), JrNMstafett+O-idol (Staviåsen), 
NM Ultralang (Nordåsen)?

Arrangement 2017
Raumar er tildelt KM mellomdistanse med Trimtex Cup, 3. 
september. Arrangeres på nytt kart på Neskollen. 

Aslak, Tron Erik og Johnny har vært på befaring.
De har sjekket muligheter mtp strøm og ulike lokaliseringer.
Marte ved NES Arena er veldig vellvillig og de avtaler med 
naboer etc om godkjenning.

Aslak trenger tilbakemelding fra grunneiere på begrensninger 
for terreng og arena. Startpunkt må godkjennes.

Bemanning:
Løspleder- Tron Erik og Bent (UOL)
Arenaansvarlig- Johnny Flatmo (NOL)
Løypelegger- Aslak (GOL)
TD- kontrollør – Per Stedje (Fet)
Salg- Ingrid og Anne Grete (GOL)
Saft- ?? (Hører inn under salg)
Parkering- Robert m flere fra Nes (må avklares)
Speaker og meldpost – Sondre R Bråthen og  Håvard H?
Tidtaker – Terje B, Tommy Skårbø, Geir Elvhaug, Roar, Geir  A 
og Trygve (Terje spør gutta)
Mål-  (Hører inn under tidtaker)Start- Eidsvoll ,Øystein Skeie 
flere fra EOL ?? Pål Næss, Knut Engen?
Småtroll- Nes hvis ikke alle er på start
Premier – Ann-Kristin Landen og Lene Texum? Med bistand fra 
Heidi.

Aslak

 

Bent

Ingrid

Pål
Bent

Ingrid



Løpskontor- Kari og Trine
Førstehjelp- ??

Bent og Tron Erik lager innbydelse og legger det ut på eventor.
Hør med Sport 8 om de vil komme.
Toaletter på start.
Gjerdrum har backuplapper og sikkerhetsnåler. Sjekke med 
kretsen hvordan det er med startnummer. Kretsen kommer med
KM-medaljer.

Arrangement 2018
Eidsvoll er interessert i å arrangere fra Staviåsen.
Aslak hører med Eidsvoll om de kan ta et 2-dagers løp (mellom 
+ lang evt med jaktstart).
Eidsvoll må komme opp med løpsleder, løypelegger, 
arenaansvarlig.

Arrangement 2019
Gjerdrum Kløfta/ Kogstadvangen
2-dagers løp med evt. sprint på Kløfta eller 2-dagers løp på 
Kogstadvangen.

Arrangement 2020
Ullensaker 
Evt. større arrangement? Søknadsfristen har gått ut, men noe 
er ledig.

Arrangement 2021
Sted? 
Evt. større arrangement? NM Knockout sprint? NightHawk?
Ingrid sjekker med sportslig utvalg.

Bent
Bent
Bent

Pål

Aslak

Ingrid

4.7 OCAD-kurs
Lære opp flere i klubben til å bruke OCAD, spesielt aktive.
Arrangere internt kurs, for både aktive og foreldre. Følges 
opp i 13-16 års gruppen
Legge ut info på hjemmesiden.
Raumar har kjøpt 10 stk løypelegger-lisenser. Ståle har 
disse. Anne og Sondre har fått hver sin.

Ingrid 
Katja

6.1 Rekrutteringsarbeid Raumar
Raumar har et mål om å øke antall som er med på O-
landsleir.
Det arrangeres èn lokal rekrutt-trening i uka (mandag), 
med fast oppmøtested og enkle, korte sløyfer.

Oppstartsmøte er avholdt. Datoer for større samlinger og 
andre felles arrangement for alle klubbene er avklart
Det blir O-troll leir 2017, avholdes i juni.

6.6 360 Helse
Alle medlemmer får 20 % rabatt direkte fra 360 Helse.
Det har blitt noen forandringer innad i 360 Helse. 



Raumar dekker 30 % etter forhåndsgodkjennting fra 
trenerene. Raumar dekkes maks 3700kr. Se retningslinjer.
Må evt. se på ny kontrakt. Må følge opp dette med Terje 
og legger deretter ut info på hjemmesiden. Katja

10.3 COOP-kredittkort
Kort for uttak av varer fra COOP og på bensinstasjon.

10.5 Barnefestival Jessheim 2017
UOL har stand og enkel løype.

10.10 Tour`d-O 2017
Rekrutteringen har vært veldig bra. Må fokusere på å få 
med rekruttene videre.
Behov og konsept evalueres av rekruttansvarlige. Pål

11.3 Søknad om tillatelse til å spille bingo
Er medlem i bingoforbundet.
Følger opp søknad for 2017.Frist tidlig høst Robert

11.5 Styrerådsmøte 2 stk pr år
Avholdt Tirsdag 23. mai kl 19, Jessheim is- og 
flerbrukshall. Se eget referat.
Nytt møte avholdes i oktober.

13.2 Treningskomitéen
Skal ha møte i midten av juni. Pål inviteres også til møte 
ang. overgangen fra rekrutt til 13-16 gruppa.

Ingrid

14.1 TD fra Raumar 2017
Ståle var TD på KM natt 19.april

Aktuelle: Magnus Svingheim, Trygve Tømta, Harald 
Opsahl, Trine Ruud Bråten, Anne Larsson Hovind, Knut 
Engen, Stein Arne Alnæs, Per Østreng, Roar Saxhaug, 
Geir Andersen.

17.3 LAM-midler
Er tildelt midler for 2016 til Hovedløp, O-landsleir og 
sprintkart ifm. Romerike O-weekend. Må dokumenteres i 
2017.

Robert

18.1 .. Klubbtøy
BDO og OSL er ny sponsor.

19.6.. Facebook-side om Orienteringsglede
Legge ut info om dette på hjemmesiden.

Sjekk med Lene hvor dette legges ut. Legge link fra siden 
på Raumarsiden

Katja

20.1.. Spillemidler til utstyr



Følge opp søknadsfrist for 2017 Bent

20.3.. Klubbrankingen
Morten Sørum går ut. Ingrid tar over dette foreløpig. Ingrid/Aslak

21.2.. Oppfølging etter årsmøte
Bent endrer årsberetning etter kommentarer fra årsmøtet
Ingrid purrer opp Ståle på Handlingsplan i sportslig utvalg.

Bent
Ingrid

21.4.. Oversikt over utstyr i Raumar 
-GOL har lagret 1 stort og 1 telt hos Pål. Benyttes
Hva har vi av utstyr ellers ?
EKT enheter ( Raumar) PC, tidtaker enhet, vimpel. Tron 
Erik og Terje har muligens størst oversikt over Raumar 
utstyr.

21.5.. Sponsor
OSL:Det er sendt inn søknad. Svar 1.mai. Uansett har vi 
dette 1 år til. Robert sjekker opp dette. 
BDO: Eirik følge opp dette. Vi har laget 2 forslag på hhv 
10 000kr og 15 000kr. Venter på svar.
Mobile Kjeller : Ståle har tatt opp dette på jobb. Har ikke 
fått noe svar.

Bent
Robert

Robert

21.6.. Flex o – løp
Innebærer bla høyere startkontingent og flere løyper.
Raumar karusellen oppfyller kravene. VI beholder fortsatt 
startkontingent 30 kr for de utenfor Raumar.
Vi beholder samme løypene som tidliger dvs Raumar 
karuselle Flex o-løp 

Aslak

21.8.. Raumar hjemmesiden
Den er oppdatert med ny worldpress versjon. Det er mye 
som bør slettes og oppdateres på siden. 
Blant annet:

 Oppdatere nye sponsorer på forsiden, og ta bort 
gamle.

 Oppdatere klubbranking til 2017
 Legge inn linker til facebook-sidene på høyre side, 

over klubbrankingen.
 Flytt «følg raumar på internett»- til før 

klubbrankingen.
 Fjerne Nmnatt-logoen
 Oppdatere hjemmesidene
 Legge inn link til Eventor, Orientering.no, World of 

O.
 Klubben: - snu klubbmesterskaplista så siste vinner

er øverst.
 Oppdaterer infoen på hjemmesiden angående 

medlemsskap, slik at man vet man må krysse av i 
flere ledd når man melder seg inn i Raumar.

Sjekke med Trygve om dette er noe han kan redigere? Bent



23.1.. Årsmøte Ullensaker Idrettsråd
15. juni på Jessheim. Robert stiller.
Her blir det bl.a. diskutert tildeling av LAM-midler.

Robert

23.2..  Status økonomi
Robert informerer kort status rundt økonomi på 
styremøtene. 

Robert

Eventuelt
 Trenerkontrakter 2017? Tas opp i sportslig utvalg. Ingrid

Plan for styremøter fremover

Tirsdag 15.08 2017 kl19.00 Hos Pål 

Tirsdag 26.09 2017 kl19.00 Hos Pål 

Tirsdag 24.10 2017 kl19.00 Hos Pål 

Styrerådsmøte i oktober. 

Tirsdag 24.11 2017 kl19.00 Hos Pål 


