Referat fra styremøte i Eidskog o-lag, 8. april 2021
Tilstede på Zoom: Arne Sørli, Eivind Lande, Philip Føyen, Jon Ivar Bergersen og Kai Bergersen
Referent: Arne Sørli

Sak 01/21: O-karusell og treningsløp 2021
Kommentar: Det er fortsatt mye usikkerhet rundt hvilke regler som vil gjelde for å arrangere
treningsløp i vårhalvåret. Pr. nå kan det bare arrangeres løp for barn og ungdom opp til 20 år.
Styrets vedtak:
1. Jon Ivar setter opp terminliste. Gjeldene Covid-19-regler på det aktuelle tidspunktet
bestemmer hvordan løpet blir arrangert. Pr. nå ligger det an til at vårløpene kun kan
arrangeres på løpsdagen for løpere under 20 år. Da med nybegynnerløype og en ca. 2,5 km
C-løype. Ukens løype for resten.
2. Eidskog o-lag arrangerer O-troll-leir for ungdommer i Glåmdalsklubbene helga 18. og 19.
september.
3. Eidskog o-lag arrangerer sitt løp i Tour de Glåmdal søndag 19. september (samme helg som
O-troll-leir).

Sak 02/21: O-trening og stolpejakt
Kommentar: Satser på oppstart rundt 1. mai. Postene er lagt på kartet og bestilling av dekaler gjøres
snarest.
Styrets vedtak:
1. O-trening for 8-16 år: tirsdager kl. 18-19:30. Oppstart 13. april. Før sommerferien på
Magnor skole, og etter ferien på Skotterud barneskole. Ansvarlig: Eivind.

Sak 03/21: Morokulien 2-dagers 2021
Kommentar: Morokulien ble diskutert i lys av Covid-19 situasjonen og hva vi har tro på at vil
gjelde av regler og muligheter i juli.
Styrets vedtak:
1. Styret har ikke tro på at det vil være mulig å arrangere Morokulien 2-dagers på ordinær
måte i år heller. Men avventer endelig konklusjon til Morokulienmøtet med våre svenske
naboklubber neste uke.
2. Vi vil vurdere å arrangere et 1-dags-løp, kanskje som et forenklet arrangement. Blir i så fall
som kretsløp og legges ut i Eventor.

Side 1 av 2

Sak 04/21: Info fra møte mellom Glåmdalsklubbene
Kommentar:
•

Tour de Glåmdal: to løp i juni, fire løp etter sommerferien. Ambulerende dager.

•

Nattjakta: Ikke avsluttet i 2020. Aktuelt med jaktstart første løpet høsten 2021, basert på
resultatene i 2020.

•

O-troll-leir: Eidskog o-lag får støtte på 7500 kr for å arrangere O-troll-leir.

Sak 05/21: Eventuelt
Styrets vedtak:
1. Avslutningen for o-sesongen 2020 legges sammen med avslutningen for 2021-sesongen.
2. OCAD-kurs: Eidskog o-lag dekker kursavgift for medlemmer som vil lære seg å tegne kart i
OCAD.
3. Hovedløpet går i år i Levanger, og er aktuelt for flere av ungdommene i klubben. Eidskog olag dekker deler av kostnad for hovedløpssamling og hovedløpet i Levanger.
4. Nettsiden: Arne legger inn en «Bli medlem»-knapp/link.

Neste styremøte: tirsdag 18. mai kl. 20.

Side 2 av 2

