REFERAT FRA PLANLEGGINGSMØTE OG-KARUSELLEN 2009
På Idrettsloftet i Klæbu 03.12.08
Tilstede:
Eivind Bakk
Audun Kleven
Ann Karin Evjen
Rolf Wærnes
John Henry Hammer
Beathe R. Helmersen

Melhus
Melhus
OIF
OIF
Børsa
Børsa

Hallgeir Øian
Jon Røstum
Kasper Myhr
Bjørn Rønningen

Gaula
Gaula
Klæbu
Klæbu

Sak 1 OPPSUMMERING AV ARRANGEMENT OG LØYPER 2008
MELHUS
Greit arrangement. Krevende terreng, spesielt for eldre løpere. Kanskje kortere løyper
skulle vært vurdert.
LEIK
Kartet var gammelt og hadde dårlig trykk (ikke egna for løp i OG-karusellen). Noen
tvilsomme poster. Ikke fulgt anvisninger i veilederen (kontrolløroppgaven bl.a.).
BØRSA
Greit arrangement. Start for nybegynnere burde ikke vært trukket opp i terrenget.
GAULA
Greit arrangement. Litt dårlig kart. Start for nybegynnere burde ikke vært trukket opp i
terrenget. Burde vært 2 sett kart pr. løype for påtegning.
OIF
Solid arrangement. Årets løype!
KLÆBU
Artig løype med kombinasjon gate/terreng. Èn post var plassert feil.
KONTROLLØROPPGAVEN / JURYENS PLASS I ARRANGEMENTET
Det er tiltagende tendens til feil plasserte poster i løypene. Arrangørveilederen er klar
på at alle løp skal ha egen kontrollør. Som tiltak mot dette innføres fra neste sesong
følgende presiseringer:
X Klubbenes ledere skal påse at løpsleder, løypelegger og kontrollør følger anvisninger
i veilederen.
X Juryen skal få tilsendt oversikt over navn på arrangørenes løpsleder, løypelegger og
kontrollør. Dette skal være klart til o-sone møtet.
X Juryen skal ha fast møte etter hvert løp.
Disse 3 punktene vil bli tatt inn i oppdatert veileder.
Veilederen oppdateres også med navn på jurymedlemmene. Leik har juryformann.
Neste år er det Leik som har avslutninga og premieutdeling.
Dette innebærer også ansvar for poengberegning. Et godt tips er at laget avsetter
ressurser til dette arbeidet i god tid.
Penger til premiepotten sendes Leiks konto: 4230 09 04429

Sak 2 TERMINLISTA 2009
Div. endringer og tillegg ble diskutert. Vi endte på følgende oppsett:
13/5
27/5
3/6
24/6
19/8
26/8
12/9

Klæbu
OIF
Melhus
Krokstadøra
Gaula
Børsa
Leik

sprint
normal
mellomdistanse
valgfritt
normal
normal
stafett, avslutning

Sak 3 STARTKONTINGENT 2009
Gjeldende satser opprettholdes;
D/H -16: kr. 20,D/H 17-: kr. 40,Stafett og start i fellesstart pr. løper: kr. 30,Sak 4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
PREMIEPOTTEN
Børsa:
skaffer oversikt og sender ev. overskudd til Leik. Se ktonr.under sak 1.
Gaula:
ikke noe til overs
Klæbu:
kr. 500,- til overs som sendes Leik
Alle lag må heretter føre et premieregnskap og sørge for at et evnt. overskudd blir
sendt til det laget som har avslutninga neste år.
De administrative bestemmelsene oppdateres med denne bestemmelsen.
Sak 5 EVENTUELT
X O-sone møte. Svein Olav Aamot kaller inn.
X Vassfjellet Downhill. Klæbu har treningsløp mandag 22/6, utforløp med start oppe i
Vassfjellet. 3 løyper, inkl. nybegynner. Start kl. 18-19. Samlingsplass er
Skisenteret.
X Løypeleggerkurs. Avventes til 2010.

04.12.08
Bjørn Rønningen
referent

