
REFERAT FRA MØTE I OG-KARUSELLEN 6. DESEMBER 2012 PÅ FLÅ SKOLE 
Møtte: Jon Røstum, Svein Olav Åmot, Anders Solstad, Ola Neraune og Eivind Bakk 
Viktig at løpsledere og løypeleggere i laga får videresendt dette  referatet. 
 
1. GJENNOMGANG AV ÅRETS ARRANGEMENT. 
Generelt er møtet tilfreds med gode arrangement inkl. løyper uten arrangørfeil. 
Møtet hadde en gjennomgang av alle løyper og var generelt svært godt fornøyd med standarden. 
LEIK 30. MAI PÅ EID: Oppdatert kart og ny samlingsplass. Noe langt å gå fra parkering? Stekkene i 
løypene kunne med fordel ha vært lagt mer på tvers enn langs veier og stier for å unngå 
«gampestrekk». Eks. er 4.post  Grønn og 10. post i Rød som kunne vært trukket opp på åsen NV-over. 
Det samme kunne vært gjort med 3./9. post i Blå og 4. post i Rød. Uheldig er det med at starten av 
Rød og slutten av Blå løper motsatt. Ellers fine løyper. 
ORKANGER 13. JUNI I SOLSJØBØGDA: Fint terreng og gode løyper. Ikke enkelt å legge 
nybegynnerløypa lett nok. Opplysning om ekvidistanse manglet. 5.post i NY burde vært lagt til enden 
av stien som skulle brukes ned til målområdet. GUL har et for vanskelig 1. stekk og vanskelig 1.post. 
GRØNN har spiss vinkel på 3. post? Spiss vinkel ut fra 6. post for to veivalg i Blå. Ellers kjempefine 
løyper. 
KLÆBU 27. JUNI (mellomdistanse): Generelt fine løyper i den del av terrenget som hadde minst 
undervegetasjon. NY i lengste og tyngste laget? GUL vanskelig de to første strekkene (B-strekk). Post 
med kode 39 hadde  en plassering som ga spisse vinkler for løypene GRØNN, RØD OG BLÅ. Ellers fine 
løyper. 
MELHUS 15. AUGUST PÅ GIMSE: Området er noe begrenset for normaldistanse med mye kryssinger 
for langløypene og mange stier gir mye stiløping ved langstrekk. GUL hadde vel mye gjenbruk av N-
poster ellers fin løype. RØD og BLÅ hadde noen langstrekk med mye stilløping som kunne begrenses 
med å vri strekkene noe mer på tvers av stiene. Generelt flotte løyper med god trening i 
retningsforandringer. 
GAULA 29. AUGUST VED FLÅSETRA: Ny startplass og terreng i karusellsammenheng. Opplysning om 
ekvidistanse manglet. GRØNN og RØD hadde mange strekk langs åser og myrer som gir 
«gampepreg». Kunne vært lagt litt mer på tvers for å bryte opp rettlinjete løyper. BLÅ hadde mange 
flere retningsforandringer, men 5. og 6. poster kunne vært trukket opp på åsen for å unngå 
unødvendig klatring. Ellers flotte løyper. 
KLÆBU, STAFETT 15. SEPTEMBER PÅ TANEM: Uvant målestokk og ekvidistanse ga en del 
overraskelser for enkelte løpere. I NY er vel 7. strekket et C-strekk og sisteposten litt for vanskelig. 
GUL løype har fra 4. stekket et B-preg og særlig 4. og 7. posten er for vanskelig. Strekk fra 3.-7. post i 
BLÅ og 5.-9. post er motsatt og bør unngås. RØD og Hvit hadde post nr. 35 skrent som ble spiss vinkel 
for disse løypene. Ellers fine løyper med mange retningsforandringer. 
ANNET: Trykk og papir var diskutert og noen hadde trykk som ikke tålte mye bretting (Orkanger), 
noen for tynt papir/kopipapir (Gaula) og Klæbu`s trykk fikk myrfagene til å flyte sammen og gjorde 
det vanskelig å se forskjell på diffus og vanlig myr og open/bevokst myr. Det var regelmessige 
vannrette striper på myrene. 
Møtet hadde ingen andre bemerkninger til arrangementene og var godt fornøyd med 
gjennomføringene. 
2. Jon la fram samla statistikk for de siste åra. Den viste en svak nedgang enn gjennomsnittet av de 
siste åra. 
3. ENDRINGER AV ARRANGEMENTET NESTE ÅR: Etter arrangementet i Orkanger i år der det oppstod 
en diskusjon om vi skal godkjenne som tellende løp til løpere med brikke som døde underveis. Møtet 
mener at løpere må vise fram brikke ved mål som gir godkjent utskrift for at løpet skal telle med 
både i lagkamp og individuelt.  
Når det gjelder trykk og papir vil ikke møtet sette spesielle krav til trykk utover det som veilederen 
sier og det, men det oppfordre til at fargene må gjengis lik originalfargen, trykken må sitte slik at den 
ikke gnikkes bort ved brett og papirkvaliteten må ha mere tykkelse enn kopipapir. 



4. TERMINLISTA 2013: Onsdag 29.5: Klæbu (mellomdistanse) + 12.6: Orkanger + 26.6: Børsa + 14.8: 
Melhus + 28.8: Gaula + 14.9: Leik (stafett med premieutdeling). 
Leik har premieansvaret, lederen i juryen og arrangør av karusellmøtet i desember 2013. 
Det er ikke kommet inn endringer i oppsett av juryen. 
Premiering: Det blir utdelt deltagerpremier til ungdom D/H-16 og ingen premiering over D/H17-. 
Individuelt blir det premiert vinnerne av hver løype, d.v.s. beste poengsum i de 3 beste løpene, 
utenom NY. Møtet ønsker å drøfte på o-sonemøtet i mars om ikke NY -16 skal delta gratis: Hva vil det 
si inntektsmessig, går mange under 17 fra GUL til NY? eller kan klubbene betale for NY? 
5. O-SONEMØTET: Avholdes 20. mars med tema: Premiering i karusellen, antall tellende løp for 
individuell premiering og rekruttering med innbudt resursperson fra Freidig. Avholdes i Gruva i 
Melhus. 


