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Sak 01.17 

  O-ringen Åre 2021 

Inge og Elin har vært på infomøte anng bidrag med mannskap fra VOK. 

Vi skaffer en oversikt i løpet av april over hvor mange som kan tenke seg 

å stille som mannskap. 

Arr. Betaler en timestats til klubben for det antall timeverk som blir 

utført. 

Sak 02.17 

 Skihyttekomiteen har hatt møte og konstituert seg, og er som følger: 

 Leder, Kjell Lundsaunet 

  Åse Sollid, Odd Einar Ydse, Eli Kristoffersen, Jon og Kari Venås, 

Ingvald Lein.      

 

Komiterunde. 

Uti  

Planlegger sesong med fordeling av ansvar for løp og treninger. 

- Råtass som før, på Ørin og Blommen. 

- Treningsløp 5. april. 

- Sesongåpning på Trones 2 påskedag. 

- Treningsløp med innlagt løp for speidere 29. april. 

- TA sprint 11. mai. 

- O- karusell starter 10. mai. 

- Verdens o- dag 24. mai. 

- BK 14. juni og lørdag 16. september. 

- Todagers 10- 11. juni med KM mellom på lørdag. 

- O- festival 23- 25. juni, klubbtur? 

- Råtassavslutning på Volhaugen 19. juni 

- KM lang 2. september. 

- Klubbtur elgjakt 9- 10. september. 



 

 

 

 

Kartkomite. 

Turkartprosjektet har fått kr 100 000.- i tilskudd fra 

gjensidigestiftelsen. 

Kartet er planlagt brukt i sesongavslutning av o- karusell. 

 

Økonomi. 

  Skihytta har hatt inntekt på kr 40 000,- etter november -16 

Momskompensasjon kr 44 000.- og VO midler kr 25 000,- 

 

Tur – O 

Henvendelse fra Lone Brokmann, NOF om vi har / 

planlegger tilbud til funksjonshemmede, eller nedsatt 

funksjonsevne. 

  Stolpetrimmen er en mulighet for dette. 

O – idol 

Søknad om spillemidler til kart er prioritert opp pga at dette 

er et NM arrangement. 

Verdalsbruket er interessert i å være sponsor. Avtale med 

beløp avtales senere. 

 Skihytta. 

Sesongen godt i gang. Variabelt med skiføre og dermed 

besøk på skihytta. Bra besøk når det er bra føre. 

 Løypekomite 

Løypekjøring når det er forhold. Må være litt tilbakeholden 

med å kjøre pga lite snø. Bruker skuter når det er mest 

formåltjenelig. 

 

 

   
 

 

 

 


