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INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG.
GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID
LEDEREN

Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal lede styrets forhandlinger og
idrettslagets møter hvis ikke annet er fastsatt. Lederen skal påse at valg, adresseforandringer
o.l. som har interesse for krets og forbund blir meldt.
Lederen må sammen med kassereren sende inn oppgaver over idrettslagets medlemmer pr.
1. januar til overordnede instanser.
SPORTSLIG LEDER (NESTLEDER)

Den sportslige lederen leder treningskomiteens arbeid. Sportslig leder skal til hvert
styremøte redegjøre for lagets sportslige status.
Om rekrutteringskomiteen ikke er representert på styremøtet gjennom et annet
styremedlem eller varamedlem, skal sportslig leder også redegjøre for rekrutteringsstatus.
SEKRETÆREN

Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter, årsmøter og eventuelle
ekstraordinære årsmøter. Sekretæren skal i samråd med lederen føre idrettslagets
korrespondanse. Sekretæren skal dessuten være idrettslagets arkivar og påse at blomster
blir sendt til jubilanter.
KASSEREREN

Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og
bestemmelser, og føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Kassereren
skal på hvert styremøte redegjøre for lagets økonomisk status. Styret bestemmer hvordan
kassereren skal disponere idrettslagets kasse. Underkasserer kan utnevnes hvis det er behov
for det.
KARTLEDER

Kartlederen skal lede arbeidet som tar sikte på at idrettslaget til enhver tid disponerer
tjenlige kart for instruksjon, trening og konkurranser. Kartlederen skal på hvert styremøte
redegjøre for lagets kartstatus.
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INSTRUKS FOR TRENINGSKOMITEEN

Treningskomiteen har ansvar for trening av idrettslagets medlemmer, herunder fysisk og
videregående o-teknisk trening, samt å arrangere treningsløp.
Treningskomiteen skal legge opp sin aktivitet etter de økonomiske rammer som er skissert i
idrettslagets budsjett.
Treningskomiteen har ansvaret for arrangementet av klubbmesterskapet.
Treningskomiteen skal spesielt vektlegge arbeidet i gruppen 13-16 år.
Ved bruk av idrettslagets midler skal den prioritere:
a) Dekning av utgifter til reise, nødvendig opphold og startkontigenter i forbindelse
med deltakelse i Hovedløpet for yngre og norgesmesterskap.
b) Dekning av utgifter til reise, nødvendig opphold og startkontigenter i forbindelse
med deltakelse i uttakningsløp til Hovedløpet for yngre og norgesmesterskap.
c) Dekning av utgifter til reise, nødvendig opphold og startkontigenter i forbindelse
med deltakelse på MOT.TV og kretslagssamlinger som ikke dekkes av kretsen.
d) Dekning av reiseutgifter og deltakeravgift ved nasjonale-, regionale- og
kretssamlinger for yngre.
e) Dekning av utgifter til trener.
f)

Å arrangere egne treningssamlinger for yngre løpere.

Treningskomiteen sammen med oppmannen har ansvar for uttak av lag til stafetter.
Treningskomiteen skal til hvert styremøte gi en oversikt over treningen og resultatene fra
viktige løp.
Treningskomiteen skal, når styret ber om det, legge fram årsrapport, forslag til handlingsplan
og budsjett for neste års virksomhet.
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INSTRUKS FOR REKRUTTERINGSKOMITEEN

Rekrutteringskomiteen har ansvaret for rekruttering og instruksjon av idrettslagets
medlemmer. Instruksjons- og rekrutteringskomiteen har ansvar for all trening av barn inntil
12 år og grunnleggende o-teknisk trening av eldre rekrutter.
Rekrutteringskomiteen skal legge opp sin aktivitet etter de økonomiske rammer som er
skissert i idrettslagets budsjett.
Rekrutteringskomiteen skal, når styret ber om det, legge fram årsrapport, forslag til
handlingsplan og budsjett for neste års virksomhet.
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INSTRUKS FOR KARTKOMITEEN

Kartkomiteen skal samordne alt kartarbeid, så som befaring, prosjektering, budsjettering,
konstruksjon, digitalisering, synfaring, rentegning, trykking, markedsføring, utdeling e.t.c.
Kartkomiteen skal utarbeide kartplan for styret og påse at denne følges i den utstrekning det
er mulig.
Kartkomiteen skal være det naturlige bindeledd mellom laget og VOKs kartråd.
Kartkomiteen er ansvarlig for søking om midler til kartprosjekter sammen med lagets
kasserer.
Kartkomiteen skal sammen med utdanningskontakten sørge for å motivere lagets
medlemmer til å delta i kurs i kartarbeid.
Kartkomiteen skal, når styret ber om det, legge fram årsrapport, forslag til handlingsplan og
budsjett for neste års virksomhet.
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INSTRUKS FOR OPPMANN

Oppmann skal gjøre aktuelle løpsinnbydelser best mulig tilgjengelig for medlemmene.
Oppmann skal bistå med påmelding til løp inntil kl 2100 kvelden før påmeldingsfristen går ut.
For stafetter gjelder den tredje kvelden før slik at man får tid til å ta ut lag.
Oppmann disponerer egen konto til betaling av startkontigenter og overnattingsutgifter, og
må påse at det er nok midler på denne kontoen til å dekke det løpende behov.
Oppmann skal føre:
a) Påmeldingsregister hvor alle som melder seg på til hvert enkelt løp er registrert.
b) Løpsregister hvor hver løpers egenandel av startkontigenter og eventuelle
overnattingsutgifter føres, i tillegg til klasse, plassering, evnt. premiering og
innbetalinger.
c) Regnskap som gir informasjon om betalte startkontigenter, idrettslagets subsidiering
av startkontigenter og idrettslagets forskuttering av andre utgifter. I tillegg holdes
tilhørende bilagsregister.
Påse at følgende subsidiering av startkontigenter blir gjennomført:
a) 100% subsidiering av alle under 17 år.
b) 100% subsidiering av alle A løpere fra 17 til og med 20 år.
c) 100% subsidiering av alle E løpere.
d) 100% subsidiering av alle stafetter.
e) 100% subsidiering av alle løp merket spesielt i aktivitetslista.
f)

50% subsidiering av alle andre starter.

Innbetalingskrav til medlemmene sendes normalt ved halvgått og endt sesong. Ved
arrangement med særlig store utgifter kan det sendes ut eget krav.
Innbetalingskrav til medlemmene skal være betalt innen 30 dager etter mottak, og
påmelding til nye løp kan nektes inntil forholdet er bragt i orden.
Ved årsoppgjør overleveres regnskap med bilagsregister og oversikt over utestående
fordringer til idrettslagets kasserer slik at dette kan føres inn i hovedregnskapet, og leveres
samlet til revisor. Revisor skal også se påmeldingsregisteret og løpsregisteret.
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Pr. 31. desember føres statistikk.
a) For hver løper føres antall:
i)

Starter totalt

ii)

1. premier

iii) Premier N-åpen
b) For klubben totalt føres antall:
i)

Løp med deltakelse

ii)

Starter totalt

iii) 1. premier
iv) Premier N-åpen
v)

Startende damer totalt

vi) Startende damer 0-5 år
vii) Startende damer 6-12 år
viii) Startende damer 13-19 år
ix) Startende damer 20-25 år
x)

Startende damer 26 år og eldre

xi) Startende menn totalt
xii) Startende menn 0-5 år
xiii) Startende menn 6-12 år
xiv) Startende menn 13-19 år
xv) Startende menn 20-25 år
xvi) Startende menn 26 år og eldre
xvii) Starter for hver enkelt klasse
c) Det står oppmann fritt å gi ytterligere opplysninger
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For utlån av EKT-brikker gjelder følgende rutiner:
a) Alle medlemmer av idrettslaget som deltar på terminfestede løp skal få utdelt egen
EKT-brikke om de ønsker det. Kostnaden dekkes av laget.
b) Om man ikke deltar i noen terminfestede løp i løpet av sesongen eller melder seg ut
av laget må brikken leveres tilbake.
c) Ved tap av brikken må denne erstattes. Løperen må da betale det den aktuelle
brikken kostet ved innkjøp med fratrekk av 20 % for hvert hele år etter dette.
d) Når brikken utleveres skal løper signere med navn og dato på en utlånsavtale.
Utlånsavtalen blir oppbevart hos oppmann.
e) Brikken som utleveres er standard type. Ønskes annen type må man kjøpe dette
selv.
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STATUTTER FOR UTDELING AV INNSATSPOKALEN

Utdeles på bakgrunn av sportslig, administrativ og miljøskapende innsats gjennom mange år.
Deles ut av de tre som sist har mottatt pokalen.
Kan i helt spesielle tilfeller deles ut til samme person mer enn en gang.
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STATUTTER FOR UTDELING AV BESTEMANNSPREMIE

For å motivere de unge til sportslig satsing skal det utdeles bestemannspremie i idrettslaget
for beste sportslige resultat over 1 år.
Premien deles ikke ut dersom ingen har gjort seg fortjent til den.
For å få premien må man en være med i klassene D/H 14 til D/H 21.
Premien kan tildeles samme løper flere år på rad.
Leder og sportslig leder er sammen ansvarlig for å finne verdige kandidater til premien.
Minstekriterier for å få bestemannspremien er:
a) Deltagelse i NM eller HL med tilfredsstillende resultat.
b) Å være blant de beste i sin klasse i KM.
c) Å ha vist stor treningsiver for å bli en bedre O-løper.
Premien skal ha inskripsjonen: «Bestemann» og årstall.
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RETNINGSLINJER FOR KLUBBMESTERSKAP LANGDISTANSE

Klasseinndeling:
År
11-12
13-14
15-16
17-20
214050606570758085-

H (km)
2
3
4
6
6
4
4
4
3
3
2
2
2

D (km)
2
3
3
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2

Nivå
C
B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B

Det kåres klubbmester selv om kun én løper fullfører.
Mesterskapet arrangeres fortrinnsvis i nøytralt terreng og utenom skoleferien.
Sportslig leder er ansvarlig for at klubbmesterskapet blir arrangert på en tilfredsstillende
måte.
Startkontigent settes lik normal nærløpskontigent.
Det skal være tilbud om nybegynnerløype (1,5 km) og C-løype (3 km) under arrangementet.

