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ÅRSRAPPORT 2010
TILLITSVERV
Styret:
Leder
Sportslig leder
Kasserer
Kartleder
Sekretær
1.varamedl.
2. ”

Roger Lysnes
Stian Lysnes
Margith Reppesgård
Tom Aasrum
Kari Reppesgård Holt
Per Dag Nordkvelde
Frode Gjestrum

Andre verv:
Oppmann
Treningskomiteen
Rekrutteringskomiteen
Forvalter løperutstyr
Forvalter løpsutstyr
Revisor
Vararevisor
Valgkomite
UK
VDG-kontakt
Kartkomite
Turorientering

Tone Lysnes
Sportslig leder + Anders-Kristian Holt
Frode Gjestrum (leder) + Jan Ivar Gundersen
Astrid R Lie
Martin Nauf
Anne Marit Nauf
Marianne R. Evensen
Jan Ivar Gundersen, Mariann Seberg og Anne Marit Nauf
Oppmann og treningskomiteen
Tor Bjørvik
Kartleder + Helge Fossheim
Tor Gunnar Holt og Anton Lomme

Møtevirksomhet
Antall styremøter: 6
Antall medlemsmøter: 3

MEDLEMSTALL

2009
2010

Damer
Herrer
0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- år 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år
0
11
9
0
35
0
8
15
1
0
9
10
3
37
0
13
13
2

Totalt
26- år
58
56

137
141

MOTTATTE MIDLER
Kommunale tilskudd :
Tilskudd fra NIF:
Norsk Tipping

Kr 40.000,” 8.716,” 1.929,78
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LØP ARRANGERT AV HEDRUM O-LAG
Dato/løp
Kart
Løpsleder
Løypelegger
Antall startende

04.05.10 Vestfold Vårcup, mellomdistanse, nærløp
Verningen/Bommestad
Tom Aasrum
Helge Røed
98

Dato/løp
Kart
Løpsleder
Løypelegger
Antall startende

30.05.10 Hedrumløpet, mellomdistanse, kretsløp
Heum
Per Einar Strøm
Helge Fossheim
123

Dato/løp
Kart
Løpsleder
Løypelegger
Antall startende

14.09.10 Vestfold Høstcup, sprint, nærløp
Tagtvedt
Stian Lysnes
Jan Ivar Gundersen
93

Dato/løp
Kart
Løpsleder
Løypelegger
Antall startende

28.09.10 Vestfold Nattcup, mellomdistanse
Verningen
Roger Lysnes
Tom Aasrum
38

Dato/løp
Kart
Løpsleder
Løypelegger
Antall startende

06.11.10 Per Nordheims Minneløp, Ultralang, Nærløp, Kretsmesterskap
Blåbæråsen, Steinsvoll, Verningen/Bommestad
Per Dag Nordkvelde
Roger Lysnes
29

DELTAGELSE LØP OG ANDRE AKTIVITETER
Antall startende medlemmer

2009

2010

D 0-16

11

15

D 17-

9

12

H 0-16

11

18

H 16-

23

27

54

72

Vintertur 5.-7.03.10
Vintertur på Solstua på Lifjell. Ansvarlige i år var Tone og Roger Lysnes + Marie og Frode Gjestrum.
Nytt av året var Taco på lørdags kveld. Flott helg med mye uteaktivitet som langrenn, slalom og aking
for små og store!
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Nordjysk 2-dagers 13.-14.03.10 i Danmark
8 løpere fra HOL startet sesongen i Danmark.
Norwegian Spring, Vårspretten 17.04.10 og Solrenningen 18.04.10
3 løpere fra HOL deltok på Vårspretten og 4 løpere deltok på Solrenningen.
Lørdagskjappen 24.04.10 Moss
6 løpere fra HOL tok turen til Moss. Fin 2.plass til Tonje Lysnes D13-16C.
Smaaleneløpet 25.04.10 Indre Østfold
2 løpere fra HOL deltok.
Skjærgådsløpet 01. og 02.05.10
HOL hadde totalt 37 starter disse to dagene med mange fine plasseringer.
Sindre R. Holt H11-12N og Tonje Lysnes D13-16C tok hver sin 1. plass, Anders Asbjørnrød H11-12N
og Erlend Gjestrum H13-16C tok 2. plass lørdag. Søndag tok Mathea Strøm Grønn D11-12N, Sindre R.
Holt H11-12N og Margith Reppesgård D70 hver sin 1. plass.
KM Sprint 08.05.10
9 løpere fra HOL. Anton Lomme vant H65 og Susanne Strøm vant D11-12N.
KM Mellomdistanse 09.05.10
15 løpere fra HOL. Margith Reppesgårtd D70, Roger Lysnes H45 og Susanne Strøm D11-12N vant
hver sine klasser. Sindre R. Holt tok en fin 2. plass.
Pinseløpet 22.05.-24.05.10 Kongsberg
HOL hadde 95 starter i løpet av disse dagene. Mange fine plasseringer med bl. a. Viktoria Gundersen
D13-16C, Vebjørn Hegdal H11-12N og Margith Reppesgård D70 som vant dag 1. Sindre R. Holt og
Margith Reppesgård D70 som vant dag 2. Sindre R. Holt som vant dag 3.
Sørlandsgaloppen 09.07.-11.07.10 Kristiansand
1 løper fra HOL deltok.
O-ringen, 25.07-30.7.10, Sverige
3 løpere fra HOL deltok.
Hovedløpet for 14-16 år, 10.-13.08.10, Trondheim
Viktoria Gundersen, Alvilde Karlsen og Tonje Lysnes deltok.
Kano- orientering + o-troll leir 27.-28.08.10
Tre jenter som var med på overnatting fra fredag til lørdag. Kom flere til på lørdag til o-løp og kano
orientering. Ca 10 stk totalt fra Hedrum.
Veteranmesterskapet 28.-29.08.10, Eiker
Det var 9 løpere fra HOL som deltok. Margit Reppesgård D70 vant dag 1 og Roger Lysnes H45
tok en fin 3. plass dag 2.
WMOC 31.07-06.08.10 Sveits
8 løpere fra HOL deltok.
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Rekruttenes dag ved Sognsvann, 12.09.10
Fint opplegg med mange forskjellige løyper og vanskelighetsgrader.
Klubbmesterskap 19.09.10, Olavsberget Camping og Badeplass
35 løpere. En flott dag med mange gode løp. Avsluttet med grilling.
Lavvo tur for menn over 18 år!
I år var overnattingen i lavvoen til Toril og Jørgen Fjære 15.-16.oktober.
5 deltok
Årsfest for yngre på Hedrum Barneskole
10.11.10 ble det arrangert årsfest for yngre. 25stk deltok. Se egen rapport.
Juleflesketrimmen
2.juledag var det igjen tid til den tradisjonelle turen til Lauvesetra. I år var det kaldt, kanskje derfor det
var noe færre oppmøte. Flotte skiløyper og ring rundt juletreet med nissen på besøk.

MEDLEMSMØTER
27.01.10

Medlemsmøte fortsatte etter avsluttet årsmøte på Åshall. Tilstede 30stk. Saker som ble tatt
opp var følgende:
Det skal fortsettes med klubbutvikling på medlemsmøtene, men det skal ikke være hoved
fokuset. Tom holdt foredrag om kart, hvordan man tegner/ legger inn poster og lignende.
Det nye er å bruke GPS til å synfare. Ønsker gjerne interesserte til å synfare, det kan fortsatt
gjøres på ”gamlemåten”

07.04.10

Tilstede 22 stk. Gjennomgang av aktivitetslista og treningen.
Kjøpt oppgradering av OCAD (synfaring)
Tor Gunnar Holt fortalte kort om Tur-O og hvilke kart som skulle benyttes denne gangen.
Klubbutvikling: Tiltaksplan for rekruttering, ekstern dyktig trener, få flere på o-løp, få med
foreldre - følge opp barna og mer o- teknisk trening for de yngre.

22.09.10

Tilstede ca 30 stk. For å få opp deltakelsen blant de unge på medlemsmøtet var det
Ungdomsutvalget som ledet møtet denne gangen. Det ble enighet om å ha avstemning på
nettet om hvilken farge vi skulle ha på de nye hettegenserne. Det ble også informert om
granbardugnad, treningsopplegg og rapport fra Lågendalsmarkedet.

HØSTRUSLETURER
Det var planlagte 3 rusleturer i år i samarbeid med Larvik og Omegn Turistforening høsten 2010. Kun
2 ble arrangert da det kom snø.
07.11 Ansvarlig:
Rute:
Vær:
Antall:

Anne Marit og Martin Nauf
Utgangspunkt fra Solbærskogen
Flott solskinn
ca 100stk

14.11 Ansvarlig: Kåre Aasestad
Avlyst pga. snø
6

21.11 Ansvarlig:
Rute:
Vær:
Antall:

Margith og Magnar Reppesgård
Lunde til Nuten
Dårlig vær
12

KLUBBMESTERE
H70-

Magnar Reppesgård

H60-

Helge Fossheim

H50-

Per Dag Nordkvelde

H35-

Roger Lysnes

H21-

Kim Aleksander Holt

H17-20

Stian Lysnes

H13-14

Erlend Gjestrum

H11-12

Sindre R. Holt

D60-

Astrid R. Lie

D35-

Kari R. Holt

D15-16

Tonje Lysnes

D11-12

Katrine Gjestrum

OPPSUMMERING DELTAKELSE OG PREMIERING PÅ LØP
Antall løp ble i år 63 mot 68 i fjor. Antall starter har gått opp i år og endte på 854 mot 719 i fjor.
2009

2010

Antall løp med deltagelse fra HOL

68

63

Antall starter i løp

719

854

Antall premier totalt

117

180

Antall 1. permier, inkl. klubbmesterskap

52

73

Videre premiering

46

66

Premier N-åpen

23

41

LØPERSTATISTIKK

Navn
Camilla Andersen
Anders Asbjørnrød
Tor Bjørvik
Guro Brustad
Bjørn H Ceeberg
Vegard Dale
Anine Eidspjeld Eriksen

2009
Antall løp
3
2

10
1

2010
Antall løp
10
22
1
3
18
3

1. premier

Videre p.
12

Premie N-åpen
3
1

1
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Tor Eriksen
Eirik R. Evensen
Vegard R. Evensen
Helge Fossheim
Erlend Gjestrum
Frode Gjestrum
Katrine Gjestrum
Marie Gjestrum
Kjell Gjølberg
Mathea Strøm Grønn
Jan Ivar Gundersen
Julia Natasza Gundersen
Viktoria Gundersen
Rikke Kristin Gåsholt
Ann Cathrin Hegdal
Vebjørn Hegdal
Ulrik Hegdal
Anders Kristian Holt
Henrik Holt
Kari Holt
Kim Aleksander Holt
Sindre Holt
Kristina Isaksen
Kristian Juel Johannesen
Asle Johnsen
Espen Johsen
Ingvild Bordøy Johnsen
Ludvig Bordøy Johnsen
Alvilde Karlsen
Camilla Larsen
Astrid R. Lie
Ove Lysebeo
Anton Lomme
Jarle Lysnes
Roger Lysnes
Stian Lysnes
Tonje Lysnes
Daniel Molvik
Anne Marit Nauf
Martin Nauf
Pernille Nauf
May Nordkvelde
Per Dag Nordkvelde
Magnar Reppesgård
Margith Reppesgård
Sigurd Reppesgård
Helge Røed
Kamilla Røed
Bjørn Helge Rømen
August Ansnes Rømen
Lukas Seierstad
Atle Strøm
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13
10
10
26
18
1
16
20
4
28
8
24
1
10
13
13
2
7
2
17

10

3
20
8
33
27
37
22
19
1
35
36
9
1
2
36
39
25
2
1
10
7

1
2
3
16
22
14
21
15
1
16
26
1
34
4
2
2
19
7
2
29
22
2
1
13
6
1
8
30
12
20
4
36
35
34
22
23
30
33
1
1
6
29
28
19
1
6
8
9
4

2
1*
1*

2

1*

8

1+1**

3

2+1**

2

3

1
1
3
6
1+1*
4+1*+1**
7+1*+2**

5
1

1

1
1+1**

1
2
3

1
1
2

1+1*
2
2+1*
1+1*
4+1*+2**

4
1
3

1*
3+1*+1**
9+1**

4

1

Kristine Myklebust Strøm
Per Einar Strøm
Susanne Strøm
Victoria Myklebust Strøm
Ulrik Strøm
Robin Thorkelsen
Mari Valberg
Sofie Weber
Simon Zakariassen
Ingar Aasestad
Kåre Aasestad
Liv Kristin Aasestad
Sigrid Aasestad
Ylva Aasestad
Bjarne Aasrum
Mats Aasrum
Tom Aasrum

5

2
12
9
3
9
8
6
9
1
2
10
15
12
8
6
2
2

719

854

17
14

14
6
2
10
9

2
3

6
3
8
5
1
2

1+1**
1+1**

3
3
1

* = klubbmester
** = plassering i Vestfoldcupen
66

41

DUGNADER
LÅGENDALSMARKEDET 21.-22. AUGUST
Det 17. Lågendalsmarkedet ble også i år en suksess, takket være en fantastisk innsats fra de.rutinerte
gjengangerne på Bjerke, og med god støtte fra medlemmene for øvrig. Etter et skikkelig regnvær natt
til lørdag, ble det fint vær utover dagen, og søndag var det helt strålende.
Det ble litt usikkert med tellinga av bilene, fordi en brukte noen brukte blokker fra i fjor. Imidlertid
kom det inn kr. 24 420,- i parkeringsavgift, dvs for 1221 biler, mot 1304 biler i fjor.
Hvis en regner gj.sn. 3,3 personer pr. bil, blir det ca 4000 besøkende Med utstillere og arrangører var
nok tallet nærmere 4500. På søndag krydde det av folk over alt en periode.
Astrid og Margit hadde for 7. år på rad ansvaret for bemanningsplanen. Mange som en omtrent ikke ser
ellers i året, stiller opp på Lågendalsmarkedet. Det er tydelig at mange liker å jobbe på markedet, og ser
LM som den tilknytning en nå har til O-laget.
Rigginga gikk som vanlig greit, med Martin som sjef, og erfarne medarbeidere ellers.
Matsalget fungerte prikkfritt, med Astri som dreven planlegger og sjef. Samlet omsetning i kafeteriaen
ble kr. 95200 + matlapper kr. 8700. Omsetningen ble dermed ca kr. 6000,- mindre enn i fjor.
Vi hadde, som i fjor, etter avtale, lite av store møbler og klær. Det var en stor lettelse, ikke minst under
oppryddinga. Loppesalget ble i alt kr. 61 100,-. Det er ca kr. 8.000 mindre enn i fjor. Dvs at loppesalget
har gått tilbake med ca kr. 18 000,- på to år, etter at vi slutta å ta imot store lopper.
Auksjonen på søndag ga kr 10 500 i kassa, ca kr. 1 600,- mindre enn i fjor, men kr. 2400,- mer enn i
forfjor.
Loddsalget, med May som erfaren loddsalgssjef, ga hele kr. 12 400,- mot kr. 10 600,- i fjor.
Samlet omsetning på markedet, utenom eksterne selgere, ble kr 223 .000,-, inkl. matlapper. Det er ca
11 000 kr. mindre enn i fjor. Netto overskudd ble kr. 128 000,-.. I fjor var overskuddet ca kr. 150 000,-,
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slik at det er en nedgang på ca kr. 22 000,- fra i fjor. Nedgangen fordeler seg omtrent likt på
loppemarked og kafeteria.
Søndag hadde Sandefjord hundeklubb oppvisning, med stor interesse fra publikum.
Lørdag hadde vi trekkspilleren Einar Bjordam fra Bamble til å spille, og med sin lune form traff han
blink hos de mange eldre som hørte på. Søndag var det som vanlig Varden trekkspillorkester som stilte
opp. Det var en svært god endring at vi bytta om på plasseringa av orkesteret og barna som lekte. Det
gikk nå helt gnisningsfritt. Det var også fint at vi plasserte flere bord og stoler på tunet foran musikken.
Det gjorde at flere hørte på, og vi avlasta uteserveringa ved kafeteriaen.
Av aktiviteter for barna var det kjøring og ridning med ponnier, halmskip, småtroll-løype (stor
interesse), og jonglering og div. aktiviteter ved Spinn/Leon. Alle barn så ut til å like seg.
Det var noe færre selgere enn før. Salget var varierende. Lågendalen naturprodukter med grønnsakene
fra Bjørn Bergene hadde som vanlig et kjempegodt salg. Provisjon ble i alt kr 10 640,-.
Konklusjoner og vurderinger:
Lågendalsmarkedet i 2010 ble en ny suksess for Hedrum O-lag, med ca 4 000 besøkende. Det
økonomiske resultatet ble imidlertid ca 22 000 kr dårligere enn i fjor, og vi må se grundig på hvor det
er mulig å heve inntektene eller reduserer utgiftene.
Innsatsen fra noen nøkkelpersoner har vært enorm. Et tankekors er det imidlertid at de som jobba mest
for 15 år siden, også er de som jobber mest nå.
Omleggingen av loppesalget, uten store møbler og klær, var nok riktig. Det ga vesentlig mindre arbeid
og stress, men det har ført til noe reduksjon i loppesalget.
På underholdnings- og aktivitetsfronten føler jeg at vi ligger brukbart an. Mitt inntrykk er at den
viktigste underholdningen for de fleste er å gå ut sammen med kjente, treffe andre, og spise og kose
seg. Vårt største aktivum, i tillegg til medlemmene, er miljøet på Bjerke gård.
I dag har LM stor appell til eldre mennesker, og også barnefamilier, og jeg tror ikke vi skal forlate
denne profilen.
Samarbeidet med Bjerke gård gikk også i år svært godt. Familien på Bjerke fortjener en stooooor takk
for at de stilte hele gården til rådighet for oss. Både når det gjelder bygninger og plassering er gården
ideell for formålet. En like stor takk fortjener de mange som har jobba, og da ikke minst søsknene
Magnar og Astrid, og Martin som uoppslitelig leder for rigginga.
13.10.2010
Tor Bjørvik

GRANBARAKSJONEN
Granbaraksjonen for Sandefjord kommune innbrakte netto kr 34476,70. 3500 kvister var satt bort til
skigruppa i Hedrum IL av de totalt 24000 kvister som skulle kuttes. Ca 15 stk deltok på dugnaden som
var ved skytterbanen på Allum.
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ÅRSRAPPORT FRA REKRUTTERINGSKOMITEEN
Rekrutterings komiteen har bestått av Frode Gjestrum (leder) og Jan Ivar Gundersen.
Frode har hatt ansvaret for treningsopplegget inne og det sosiale for de under 11 år.
Jan Ivar, Roger, Anders Kristian og Stian har trent de som er mellom 11 til 16 år.
Fra vinter til påske har vi som tidligere år trent inne på Hedrum Ungdomskole hver
tirsdag med aktiviteter i gymsalen og svømmehallen for de under 11 år. Tenåringene løp
en tur ute først så styrketrening i gymsalen.
19. januar arrangerte Roger en tur til Sandefjord for å spise pizza og se på film for ”Ute
gjengen”. Mens de ”inne” var en tur på Mester’n og koste seg med pizza og bowling.
Etter påske begynte treningsløpene og vi hadde nybegynner kurs samtidig.
10. til 11. april hadde vi vårsamling på Tjodalyng skole for de som er
mellom 8 – 14 år. Vi hadde treningsløpe ute og aktiviteter i gymsalen, O-løp i Brunlanes
på søndag. 16 jenter og gutter på overnatting + Tonje og Marie som (hjelpe)ledere.
5. september arrangerte skole orientering for 10 klasse på HedrumUngdomskole i
Bøkeskogen. Det var ca. 75 elever som løp og fullførte. Fikk god hjelp av Astri, Yngvar,
Per Dag og Unni.
12. september tur til Sognsvann (rekruttenes orienteringsdag) med buss som vi leide
sammen med Sandefjord OK.
25 store og små hadde en fin høst tur og vi koste oss også her med pizza.
12. oktober startet opp inne treninga på Hedrum Ungdomskole etter høst ferien med å
trene ute. Hadde nybegynner kurs samtidig, å noen nye barn begynte.
Vi har vært ca. 4 barn inne og ca. 20 ungdommer på utetrening vær tirsdag, og 5-6
ungdommer på torsdag treninga.
10. november årsfest for yngre ble arrangert på Hedrum Barneskole. 16 ”yngre” hadde
det moro med konkurranser og premier, etterpå koste vi oss med pizza og brus.
4. til 5. desember hadde vi treningssamling og bading i Langesund badepark.
Noen løp Røskleivaløpet på lørdag og noen tok en løpetur på søndags morgen (i
snøvær), men alle 14 badet og koste seg mye inne i varmen.
For trenings- og rekrutterings komité
Frode Gjestrum
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RAPPORT FRA TRENINGSKOMITEEN
Treningskomiteen har i 2010 bestått av Stian Lysnes(leder) og Anders Kristian Holt.
Treninger
I 2010 har vi hatt fokus på at treningene skal være enklere å arrangere enn før, slik at det må mindre
jobb til for at treningene skal fungere greit. Tidligere har det vært ganger hvor forholdet mellom
arbeidet som er lagt ned i å arrangere treninga og antall folk som kommer på treninga har vært feil.
Dette har vi prøvd å rette på i 2010, og jeg tror vi har klart det ganske bra.
Vi startet i 2010 treningen på Hedrum Ungdomskole som flere år før. Den første treningen fant sted 5.
Januar, og vi holdt på nesten frem til Vårcupen startet.
Første løpet i Vårcupen var 13. April, og vi startet også da med treningsløp på torsdager. Første
treningsløpet var 6. April, og så deretter 8. April og hver torsdag etter det frem til30. September, kun
avbrutt av sommerferien.
For å gjøre arrangeringen lettere hadde vi også noen treninger med kun kondisjonstrening i
Bøkeskogen, også for å variere litt.
Etter dette startet vi igjen opp med vintertrening på Hedrum Ungdomskole fra 12. Oktober, og denne
treningen holdt på frem til jul.
Oppmøtet
Oppmøtet har vært greit gjennom hele året. Før har vi sett at oppmøtet på vintertreningene har vært
godt, mens treningene hvor vi møter opp et annet sted enn Hedrum Ungdomskole, altså treningene
mellom 6. April og 30. September, har det vært tynt. Etter 2010 føles det ut som om denne trenden er
litt snudd, og vi hadde treninger med veldig bra oppmøte også på sommeren. Blant annet var det 17
stykker som møtte opp på Martin og Anne Marits trening 26. August.
Vi startet i 2010 veldig godt opp i Vårcupen, og var blant annet største klubb på de første løpene i
cupen. På Pinseløpene var det også uvanlig godt oppmøte. Hele 90 enkeltstarter fordelt på 39 personer
var påmeldt før løpene.
Vi ser derfor at oppmøtet på løp har vært bedre i 2010 enn på en god stund. Med langt over 800
startende var 2010 et godt år når det gjelder oppmøtet på løp og treninger.
Ved Stian Lysnes
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KARTRAPPORT
Kart

Utgave,
årstall
/filversjon

Verningen
Bommestad
RødbølLindhjem
Steinsvoll
Blåbæråsen
Åshildrød
Fjære
Vardås
Knapreip
Holt
Heum
Surte
Gjønnes
Brattås
Rødbøl skole
Kvelde skole
Hvarnes skole
Bommestad
skole
Byskogen
Frostvedt skole
Larvik
Tagtvedt
Østre Hedrum

02
02
75
98, 05
89
01, 09
87
96
91
92
81,07
90
04,07
04,07
95
98
98
06
05
99
91
07

Planl. Nytt
R= rentegnes
D=digitaliseres
fra papir/folie
S= synfares

Kvalitet
D= digitalisert
M= Meget bra,
G= God,
IG=ikke god.
D
G
D
G
IG

09 (SR)

D
D
D

09 (R)

D
D

09 (DSR)

DD
D
D
D
D
D
D
D

09 (SR)
Utsatt

D

Bruk

Løp
Sprint
Nostalgikart

G
G
G
IG
M
IG
G
M
IG
G
G
GIG
IG
G

Løp
Løp
Løp
Trening
Løp
Trening
Trening
Løp
Trening
Nærløp
Nærløp
Skole, Sprint
Skole
Skole
Skole, Sprint

G
G
IG
M

Skole, Sprint
Skole
Gate-o-løp
Sprint
Turkart

Litt fra året som har gått:
Det har stort sett vært drevet med resynfaring og vedlikehold på deler av våre kart på de stedene vi har
arrangert o-løp. En del resynfaring er utført på Verningen kartet. Både på østsiden og på vestsiden. Det
ble synfart både på dugnad og noe av Ida Dirdal.
Steinsvollkartet ble oppgradert med det nye industriområdet på Ringdalskogen og den nye E-18 er lagt
inn, samt litt justeringer av Roger i traseene til PN-minneløp..
Heumkartet ble litt utvidet mot vest med synfaring av Leif Rebård.
Det er startet opp med utvidelse av Rødbølkartet og noe digitalisering mot syd. Her trengs det synfarere
hvis noen ønsker å bruke dette som o-teknisk trening.
Målsettingen for synfaring var større i fjor en det vi fikk til. Vi trenger å finne gode synfarere.
Det er kjøpt inn en versjon av o-cad 10, og det er brukt noe tid på å lære programmet bedre.
Vi har alle digitale kart på Konkylie data sin arkivside på internett. Der kan synfarere/løypeleggere
laste opp og ned kart for bruk av siste versjon til enhver tid.
Internettsiden er: www.kartarkiv.no
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De som skal ha tilgang til denne siden, må kontakte undertegnede for å få passord og tilgang.

Forslag til Kartplan for 2011:
Heumkartet :Vi bør fortsette med utvidelser slik at vi kan holde større løp i dette området. Det blir også
nye områder å løpe på for mange, da det mange år siden noen har løpt på de områdene som ikke er
kartlagt siden 1981. Det foreslås å sette av ressurser til området vestover ned til Liurvannet.
Åshildrødkartet bør friskes opp noe slik at det er mulig å holde løp også her. Blant annet til Per
Nordheims minneløp.
Vardåskartet må gås over noen steder der vi planlegger vårt vårløp. Det er blant annet kommet en ny
dam etter at bever har demmet opp en bekk nord for Allumtjønna.
Brattås må oppdateres før vi skal ha vårcup der i mai. Jeg kjenner ikke til store endringer, men noe
skjer alltid på hogstsida, og noe rundt skoleområder.
Knapreip som vi har sammen med Sandefjord O-klubb, er digitalisert tidligere, og denne datafilen er
sporet opp. Kartet ligger nå på kartarkivet vårt. Det trengs en god del resynfaring her for at dette kartet
skal kunne brukes på løp. Det er også et fint turområde, og kan markedsføres og selges som turkart hvis
vi får revidert dette.
Rødbøl: Vi skal arrangere natt KM neste år. Dette kartet kan være aktuelt med mulig utgangspunkt fra
gamle Rødbøl skole ? Kartet må utvides og resynfares/synfares.
Alle som er ute og går tur med et av våre kart i hånda, bør tegne inn revideringer og komme med dem
til meg, så reviderer jeg dette inn via o-cad. Men vær nøye.

Forslag til budsjett for 2010:
Rødbøl: kr.30 000,Heum/Vardås ( innleie av synfarer): kr.20 000,Åshildrød ( resynfaring + rent):kr. 20 000,Knapreip: ( innleie av synfarer) kr. 20 000,Oppgraderinger O-cad lisenser og leie Kartarkiv, samt kjøp/rev. av andre kart: kr. 5000,---------------------------------------------------------------------------------Totalt kr. 95 000,-

Gi tilbakemelding til kartleder hvis det er noen som ønsker å synfare på dugnad.

Hilsen Tom Aasrum
Desember 2010
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ÅRSRAPPORT FRA UNGDOMSUTVALGET
Ungdomsutvalget har i 2010 bestått av Tonje Lysnes og Viktoria Gundersen

Møter:
Ungdomsutvalget har i år har hatt mange møter. Vi har fått noen nye medlemmer og alle har vært aktive. Vi har også fått
stemt oss til en ny leder, Viktoria Gundersen. Det har vært jevne mellomrom mellom møtene, og vi har kommet fram til
mye på de fleste møter. Vi har fått prata om samlinger vi har hatt og som vi kommer til å ha, og noen inntektskilder. Etter
møtene har vi alltid sett en film, for å holde oppe det gode miljøet vi nå har.

Samlinger:
Tonje Lysnes og Marie Gjesterum hadde en samling med overnatting og trening tidlig på året. 10 November arrangerte
ungdomsutvalget en årsfest for yngre, som er hvert år. Der møtte det opp nesten 20 barn og ungdommer fra alderen 7-13 år.
Det var pizza og masse leker. 4-5 desember var det en samling i Langesund, som også arrangeres hvert år, men i år var det
ungdomsutvalget som tok ansvaret. Det var en velykket samling med masse bading og en trening.
Viktoria Gundersen.

REGNSKAP TURORIENTERING
Utsalgsteder
Solgt
Inntekt
Utgifter
Stavern Sport
16
3200,Albert Bøe Sport
10
2000,Strand Sport
25
5000,G-sport Nordbyen
30
6000,Esso Kvelde
7
1400,Villmark og Fritid
6
1200,Nordli Bokhandel
12
2400,Larvik Politi
8
1600,Skagerak energi
10
2000,LHL Larvik
7
1400,Larvik Kommune
50
10000,Turmarsjklubben
12
2400,Kysthospitalet BIL.
4
800,Tur-O-gruppa solgt
24
4800,Utg. avslutningsmøte
280,- (premier, bevertn)
Avgift til NOF (30,- pr. solgt enhet)
6630,_______________________________________________________________________
221,44200,6910,Overskudd før utg. til trykking av kart og materiell til konvoluttene: 37290,Til fordeling mellom LOK og HOL: 37290 : 2 = 18645,HOL sin del av utgifter til trykking av kart og materiell: 9187,HOL sitt overskudd på årets Tur-O: kr. 18645,- - 9187,50 = kr. 9 457,50
Støtte fra NOF til Finn-Fram-dagen: kr. 6000,- som fordeles likt mellom klubbene
Overført fra HOL til LOK: 18645,- + 3000,- = 21645,Larvik, 3.1.11: Thor Gunnar Holt
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REGNSKAP BUDSJETT FOR HEDRUM O-LAG 2010
INNTEKTER:

Budsjett:

3010
Medlemskontingent
3110
Tilskudd Norges idr.forb.
3120
Norsk Tipping
3230
Kommunale tilskudd
3310
Egenandel delt.andre stev.
3320
Egne løp
3350
Turorientering
3510
Salg av løpstøy
3540
Kiosksalg
3620
Sosiale tilstelninger
3630
Dugnadsinntekter
3999
Momskompensasjon
8010
Renter
Sum inntekter
UTGIFTER:
4010
Startkontingent
4110
Egne løp
4111
Turorientering
4210
Trening instruksjon
4211
Rekr.kom
5000
Klubbutgifter
6109
Brattås
6110
Vardås
6111
Knapreip
6112
Blåbæråsen
6113
Heum
6114
Steinsvald
6115
Tagtvedt
6116
Verningen
6117
Hedrum Ungdomsskole
6118
Åshildrød
6119
Rødbøl
6120
Div.utstyr
7510
Kjøp av løperutstyr
7530
Premie utgifter
7540
Kiosk utgifter
7620
Sosiale tilstelninger
7630
Dugnadsutgifter
Overskudd

Beholdninger:
Kasse
Kasse(oppmann)
Bank 2510.07.08933
Bank 2510.07.08941
Bank 2510.54.05936
Bank 2510.07.09603
Bank
2510.07.09611
Bank
2510.14.45804
Overskudd

Beholdning løpstøy
Beholdning ungdomutv.
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Kr. 10.400,“
8.716,“
1.929,78
“ 40.000,“ 19.682,“ 22.898,“ 49.323,“ 11.080,“ 109.630,“ 14.590,50
“ 167.649,50
“
9.129,“ 11.072,43
Kr.476.100,21

Kr.
“
“
“
“
“

74.538,67
13.056,50
37.462,50
38.521,300,22.621,09

“
“
“
“
“
“

9.750,5.339,55
487,50
8.000,-

“ 9.209,50
“ 29.977,50
“ 7.511,“ 49.894,78
“ 49.859,92
“ 55.642,91
Kr.412.172,42
“ 63.927,79
Kr.476.100,21

31/12-2009
Kr. 1.057,07
“
184,60
“ 219.890,51
“ 20.699,56
“ 374.206,71
“
9.415,96
“ 35.050,66
“ 31.212,31
Kr.691.717,38
“ 63.927,79
KR.755.645,17
Kr.32.000,“ 1.165,63

2010
10.000
11.000
3.000
53.000
40.000
20.000
50.000
10.000
111.000
15.000
200.000

2011
10.000
11.000
3.000
50.000
30.000
20.000
50.000
10.000
111.000
15.000
170.000

15.000
538.000

15.000
495.000

90,000
15.000
32.000
25.000
10.000
20.000

80.000
14.000
40.000
30.000
20.000
25.000
10.000
10.000
30.000

1

50.000
5.000
40.000

20.000
20.000

20.000
20.000

20.000

20.000

20.000
30.000
40.000
30.000
10.000
50.000
50.000
50.000
569.000

30.000
20.000
10.000
50.000
30.000
50.000
537.000

31/12-2010
KR. 1.249,17
“
184,60
“
80.383,46
“
6.536,24
“ 601.432,81
“
9.463,66
“
35.228,22
“
21.167,01
Kr. 755.645,17
KR.755.645,17

INNKOMNE FORSLAG
ENDRING AV LOVENE
Forslag fra styret om å endre loven for Hedrum O-lag i henhold til
basis-lovnormen vedtatt av NIF 28.11.2007
Bakgrunn:
NIF sier følgende om basis-lovnormen:
Generelt om basis-lovnormen:
Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret.
Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov §§ 10-5
og 2-15.
NIFs lov og basis-lovnormen skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslagene.
I tilfelle lag som er medlem av NIF har lovbestemmelser som er i motstrid med NIFs lov, vil lagets lov være
tilsvarende ugyldig.
Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder minimum av hva alle idrettslag må ha i sin lov. Ved
endring av loven kan idrettslagene legge til det de ønsker og som anses nødvendig for idrettslaget, så lenge
tilleggene ikke strider mot NIFs lov og bestemmelser, eller mot denne basis-lovnormen. Spesielt vil dette gjelde
regler om den interne organisering av idrettslaget i grupper og avdelinger, og om disse skal være representert i
hovedstyret, jfr. lovnormens § 12 pkt. 9 og § 16.
Nye idrettslag må ved innmelding i NIF bruke lovnormen som sin lov, men kan etter at laget er tatt opp i NIF å
endre loven, jf. NIFs lov § 1-6 (merk at også disse endringene skal godkjennes av NIF)
Styret ser at vår lov ikke lenger er i samsvar med basis-lovnormen og ønsker derfor å endre den slik at det blir
samsvar. Dette forslaget er altså kun en JUSTERING for å tilpasse vår lov til basis-lovnormen.
Dagens lov finner du på våre nettsider (www.hedrumolag.no). Velg ”Dokumentarkiv” i venstremenyen, deretter
”Lover og instrukser” og til slutt ”Lov for Hedrum O-lag”. Eventuelt kan du gå til denne adressen:
http://idrett.speaker.no/Downloads/62088/docs/LovForHedrumO-lag.pdf
Noen eksemplarer av dagens lov vil også være tilgjengelig på årsmøtet.
Følgende krav gjelder for endring av vår lov (Lov for Hedrum O-lag § 16)
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført
på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringene må godkjennes av idrettsstyret, og de trer ikke i kraft før de er godkjent.
§ 17 kan ikke endres
Under er forslaget på ny lov gjengitt i sin helhet.
Styret anbefaler at lovendringen vedtas.
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Lov for HEDRUM ORIENTERINGSLAG, stiftet 28/1-1966.
Vedtatt den 28/1-1966 med senere endringer senest av 26/1-2010.
Godkjent av idrettsstyret den dd/mm-åååå.

§ 1 Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité (NIF).
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon
Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets.
Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer.
Idrettslaget hører hjemme i Larvik kommune og er medlem av Larvik idrettsråd.
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder idrettslaget uavhengig av hva som måtte
stå i idrettslagets egen lov.

§ 3 Medlemmer
Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli
tatt opp som medlem.
Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt idrettslagets lover og
bestemmelser.
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i
NIF er gjort opp.
Medlemskap i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontigent er betalt.
Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med
retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

§ 4 Medlemskontingent og avgifter
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.
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§ 5 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt
medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov
§ 2-9.
Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller
møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i
laget. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget kan derimot velges som representant til ting
eller møte i overordnede organisasjonsledd.
Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant
til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år,
kan av styret strykes som medlem i idrettslaget. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent,
skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det
ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
For refusjon av utgifter og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder:
Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som
påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt
arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 7 Kjønnsfordeling
Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i
NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik
at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3
medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være
representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
Idrettsstyret kan når det foreligger særlige forhold gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

§ 8 Inhabilitet
For inhabilitet gjelder NIFs lov § 2-7.

§ 9 Straffesaker
For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs Straffebestemmelser).
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§ 10 Årsmøte
Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år i januar måned.
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved
kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet
må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige
saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller
media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.
Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer
antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten
krav om minimumsdeltakelse.
På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort
sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved
godkjenning av saklisten.

§ 11 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av idrettslaget.

§ 12 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:
1) Godkjenne de stemmeberettige.
2) Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3) Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4) Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5) Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6) Behandle innkomne forslag og saker.
7) Fastsette medlemskontigent.
8) Vedta idrettslagets budsjett.
9) Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10) Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder.
b) 3 styremedlemmer, og 2 varamedlemmer.
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.
d) 2 revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11.
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Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede
organisasjonsledd. En arbeidstaker i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er
ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller i lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt
som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.
Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd, eller er styremedlem, ansatt i ledende
stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet
samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet. Begrensningen gjelder dog ikke
for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale,
styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi
dispensasjon.

§ 13 Stemmegivning på årsmøtet
Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av
de avgitte stemmene.
Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det
antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,
foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg
stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov §§ 2-4 og 2-5.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten
av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange
kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av
stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen
anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved
loddtrekning.

§ 14 Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget
Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:
a)
b)
c)
d)

Vedtak på årsmøte i idrettslaget.
Vedtak i styret i idrettslaget.
Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.
Krav etter vedtak i overordna organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet
om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.
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§ 15 Idrettslagets styre
Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er
fattet på årsmøte/ting eller av overordnet organisasjonsledd. Styret skal videre påse at idrettslaget
har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig
økonomistyring.
3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for
disse.
4. Representere idrettslaget utad.
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de
avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

§ 16 Grupper/avdelinger/komiteer
Idrettslaget skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i idrettslaget, etter innstilling
fra styret, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal
velges på årsmøtet.
Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av
grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig
behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.
For grupper/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke
inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse.

§ 17 Lovendring
Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært
oppført på sakslisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover, redigere
disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene i NIFs lov.
§ 18 kan ikke endres.
Lovendringer gjort av Idrettstinget, som har konsekvenser for idrettslaget, trer i kraft umiddelbart.
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§ 18 Oppløsning
Oppløsning av idrettslaget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst
2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtak
her gjentas med 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget.
Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendring, jfr, § 17.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av
Idrettsstyret.
Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved
konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven.

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2011-2014
Handlingsplanen skal rulleres hvert år.
STATUS
Hedrum o-lag er et av lagene i kretsen som har flest medlemmer og best økonomi. Blant medlemmene
finnes mange ivrige dugnadsarbeidere, spesielt hos de eldre. Tallet på løypeleggere og synfarere er
begrenset, og vi har for få trenere og øvrige ledere. Hedrum o-lag har mange gode løpere i klassene
over 45 år, og det gror godt i de yngste klassene. Det er imidlertid meget få løpere i alderen 17 – 35 år.
De siste årene har det vært satset friskt på rekruttering og trening for aldersgruppen 6 – 16 år.

SATSINGSOMRÅDER
UTDANNING
Det skal motiveres til å satse på ulike kurs som kan gjøre flere av medlemmene interessert i og i stand
til å påta seg forskjellige verv og oppgaver i laget. Særlig vil vi prioritere lederkurs, instruksjons- og
trenerkurs, synfaringskurs og kurs i forbindelse med innføring av ny arrangementsteknikk.
REKRUTTERING
Det skal arbeides målrettet for å øke antallet aktive o-løpere. I tillegg skal vi arbeide for å knytte til oss
interesserte foreldre og andre sympatisører slik at lagsmiljøet forblir godt og administrativt lagsarbeid
fordeles.
SPORTSLIG
Klubbens aktive løpere skal til enhver tid ha et tilfredsstillende treningstilbud. Det skal satses spesielt
på å videreutvikle våre unge løpere slik at de trives i laget. Vårt mål er å øke antall aktive i begge
ender, både de som satser og de som er mosjonister. Dette er viktig for å få et godt miljø. Det satses på
å utdanne og videreutdanne trenere på Trener I og Trener II nivå. Vi skal være aktive i kretsen og
MOT-TV opplegget, så sant vi har egne løpere her.
KART ARBEIDET
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Det skal til enhver tid være minst 2 kartområder som kan brukes til løpsarrangement for
normaldistanse, 1 kartområde for sprint og i tillegg minst 2 kartområder som kan brukes til trening.
Alle skoler i Hedrum skal ha et instruksjonskart i sitt nærområde. Det skal utarbeides kartplaner i
samråd med o-kretsen. Vi skal prioritere opplæring og utdanning av flere synfarere.
ØKONOMI
Det skal drives et målrettet arbeide for å skaffe laget inntekter, og det skal være en fast styring av lagets
kostnader i forhold til vedtatt budsjett.
ARRANGEMENT
Hedrum o-lag skal være en aktiv løpsarrangør. Vi vil lage gode treningsopplegg som inspirerer mange
til å komme på trening. Vi vil være åpne for å være medarrangør av større arrangement. Hedrum o-lag
skal disponere nok moderne arrangementsutstyr til å arrangere middels store løp.

FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM 2011
UTDANNING
Spesielt informere om kurs innen trening/instruksjon og synfaring. Videreføre satsningen på synfaring
og trenerkurs på Trener I nivå.
SPORTSLIG OG REKRUTTERING
Trening og opplæring vil fortsatt være Hedrum o-lags viktigste oppgave. Det vil bli gjennomført
nybegynnerkurs og samlinger samt arbeidet for å få flest mulig med på HL og OLL. Vi vil satse på å
arrangere Skolesprinten for utvalgte skoler i Larviksområdet. Ellers vil treningen bli gjennomført etter
vanlig opplegg. Hedrum O-lag skal delta aktivt i samlinger og arbeid i kretsen for klassene 13-16 år
(MOT-TV), så sant vi har egne løpere tilstede. Arbeidet i ungdomsutvalget vil fortsette.
KARTARBEID
Arbeidene med Heumkartet vil fortsette slik at vi kan holde større løp i området. Deler av
Åshildrødkartet og Steinsvollkartet vil bli fornyet slik at det bl.a. kan benyttes til Per Nordheims
Minneløp. Rødbølkartet vil bli digitalisert og utvidet. Knapreip og Brattås vil resynfares. Se også egen
kartrapport.
ØKONOMI
Også i 2011 vil Lågendalsmarkedet være vårt viktigste inntektsbringende tiltak. Dessuten håper vi å
kunne levere granbar til Sandefjord kommune. Trening, rekruttering, kartutgivelser og investering i
nytt arrangementsutstyr vil bli prioritert ved bruk av lagets midler.
LØPSARRANGEMENT
Hedrum o-lag vil i 2011 arrangere følgende løp:
Søndag 15. mai: Kretsløp, mellom, Vardås
Løpsleder: Roger Lysnes, Løypelegger: Bjarne Aasrum
Tirsdag 31. mai: Nærløp, Vårcup mellom, Brattås
Løpsleder: Tom Aasrum, Løypelegger: Helge Fossheim
Tirsdag 13. september: Nærløp, Høstcup sprint, Tagvedt
Løpsleder: Frode Gjestrum, Løypelegger: Stian Lysnes
24

Tirsdag 27. september: Nærløp, Nattcup mellom, Rødbøl, KM (vestfold/ Telemark)
Løpleder: Roger Lysnes, Løypelegger: Tom Aasrum
Lørdag 5.november: Nærløp, Per Nordheims Minneløp, diverse kart
Løpsleder: Bjørn Helge Rømen, Løypelegger: Anders Kristian Holt

FASTSETTING AV KONTINGENT
Nåværende kontingent ønskes uforandret:
For barn fra 0 tom 4 år:
Fra 5 år tom 11 år:
Fra 12 år tom 19 år:
Fra 20 år og eldre:
For passive medlemmer:
Familiekontingent:

Gratis
Kr 50,Kr 100,Kr 150,Kr 50,Kr 300,- (familiemedl. m/samme adresse)
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