
 

 

                 
 

 
     Hegstad 15.03.2018 

 
Styremøte Verdal Orienteringsklubb 

 
Til stede: 
Inge Hafstad 
Mari Nubdal Frøseth 
Karl Arne Melby 
Kjell Lundsaunet 
Magnhild Kvaal 
Elin Sikkeland 
Lars Grindberg 
 
Sak 1 
Gjennomgang av referat fra styremøte den 5. februar  
Referat gjennomgått av Inge Hafstad 
 
Sak 2 
Komitérunde 
Statusgjennomgang fra alle komiteer. 
 
Sak 3 
Uttalelse til o-kretsene i NT og ST om sammenslåingsprosess 
Forslag til uttalelse ble sendt til styret for gjennomlesning i forkant av møtet. 
Styret er enig om uttalelsen og det er sendt videre til Kristian Midthjell for kommentar. 
 
Sak 4 
Ny mediekomité  
Gjennomgang av planen bak en ny mediekomite. 
Denne komiteen erstatter dagens redaksjonskomite, og består av Mari Nubdal Frøseth, Sigrid Vehus 
Skjerve og Sofie Hallem. Leder i gruppa sitter som fast medlem i hovedstyret. Gruppa har ansvar for 
Meldeposten. 
 
Sak 5 
Innkjøp av brikkesys 
UTI søker styret om midler for å kjøpe inn PC, brikke og lisens til Brikksys. 
Dette vil lette arbeidet på løp og i etterkant når det skal overføres til Eventor. 
Styret godkjenner søknaden, og Ole Morten Frøseth tar seg av innkjøp. 
 
Sak 6 
Arrangementsseminar 4, april 
UTI samler alle løpsledere, løypeleggere, bygdakamp-, o-karusell- og treningsløpsansvarlige for å 
gjennomgå retningslinjer for de ulike løpene, dele tanker og ideer rundt løypelegging, de ulike rollene 
under løp og en innføring i Brikkesys. 
Seminaret blir 4.april kl 19 på Bakketun. 
 
Sak 7 
Bistå under Kvernmo motorsenter sitt landsfinale for bilcross 17, - 18, august 
Kvernmo Motor ønsker bistand til håndtering av parkering ved landsfinalen for bilcross. 
Dette blir dugnad som gjengjeldes under O-idol i 2019. 
Styret er positiv til dette, og avtalen formaliseres. 



 

 

 
Sak 8 
Status O-idol 2019 
O-tinget har vedtatt ny NM øvelse i sprint, Knock-out Sprint. 
Dermed er o-programmet klart for O-idol i 2019. Fullstendig program blir slik: 
Fredag den 20. september (på sprintkart Øra og Ørmelen):        

 Norgescup sprint med intervallstart junior og senior 
Lørdag den 21. september (på sprintkart Øra og Ørmelen) 

 NM Utslagssprint for junior og senior (mest sannsynlig med prolog tidlig formiddag) 

 O-idol som utslagssprint (for landets beste 16 åringer) 
Søndag den 22. september (på utvidet o-kart over Garnes) 

 NM jr. stafett 

 Norgescup avslutning senior med fellesstart (mellomting mellom- og langdistanse med 
stipulert vinnertid 40 – 45 minutter) 

 
 
Sak 9 
Opprettelse av Verdal O-klubb sitt ungdomsfond 
Arne og Gunhild donerte prisen på 5000 kr de fikk for årets Ildsjeler til klubben for opprettelse av 
Verdal O-klubb sitt ungdomsfond. Klubben bevilger i tillegg 5000 kr. 
Forslag til vedtekter lages, og godkjennes av styret, Arne og Gunhild. 
 
Sak 10 
Parkering oppi Blommen 
Stiklestad Il kommer til å starte med betalingsparkering i Blommen. 
Forslag om at o-klubben kjøper en reklameplakat i Blommen, og dermed får fri parkering for sine 
medlemmer på alle klubbens arrangement. 
Avventer godkjennelse til vi får høre pris fra Stiklestad IL. 
 
Sak 11 
Eventuelt 

a. Fungerer kartavtalen? 
i. Kartavtalen fungerer godt opp mot Steinkjer O-klubb, men ikke optimalt opp 

mot Frol. 
ii. Per tar en runde med Frol for å få bedre kommunikasjon. 

 
b.  

Forespørsel fra Verdal Kommune om et samarbeid om vardetenning i forbindelse med 
300 års Karoliner markeringen 11.09.2018. 
VOK vil få ansvar for vardetenning på Våttåhaugen. 
Styret er positiv til dette. 

 
 
 
 
 
Lars Grindberg ref. 
 


