
Referat fra OG-karusellmøte.  
 
Dato:     03.12.13    Tid: kl. 19.30   Sted: Eid skole på Hølonda. 
 
Tilstede:   Fra Melhus: Eivind Bakk 
  Fra Børsa: Brita Gabrielsen 
  Fra Orkanger: Anne Karin Evjen og Rolf Wærnes 

Fra Leik: Tone Almås, Kristin Løhre Sølberg og Svein Olav Åmot 
  Fra Gaula: Jon Røstum 
   
   
Sak 1:  Evaluering av OG-karusellen 2013. 

 Gjennomgang av løyper på de forskjellige arrangement. 

 Løp1, Klæbu: I hovedsak fine løper. Noen poster i gul løype var for vanskelig. 

Uheldig at arrangementet var lagt til område hvor terrenget var sperret for 

løpere som skal delta i NM som arrangeres neste år. 

Løp 2, Orkanger: I hovedsak fine løyper. En post i blåløype var plassert på feil 

kolle.  Noe vanskelig start på nybegynnerløype 

Løp 3, Børsa: Løypene var bra. «Sommerfugl» som var benyttet på de lengste 

løypene hadde for «små vinger».  

Løp 4, Melhus. Løypene var bra. Nybegynner løype var lagt i et veldig vått 

område 

Løp 5, Gaula: Løypene var bra. En post i grønn løype var plassert på feil 

grøfteende. Hvit løype var for enkel. Nybegynnerløype hadde noen strekk som 

var for vanskelige. 

Stafett,  Leik: Løypene var bra. Noen postskjermer hang for lavt. En 

postbeskrivelse for søkk burde vært endret til mellom koller. 

 

 Premiering. 

Etter et år med kun individuell premiering av sammenlagtvinner i hver klasse 

ble det enighet om endring til premiering av de 3 beste sammenlagt i hver 

klasse. Premiering til løpere t.o.m. 16 år som før. 

 

 Klasseinndeling. 

Etter forslag fra Leik ble det enighet om endring av løyper for klassene:     

H13-14, til grønn løype, H15-16, til rød løype og H17-18, til blå løype. 

  

 Brikkesys. 

Alle lag ønsker å fortsette med eksisterende løsning med egen OG-lisens hos 

Brikkesys. Dette er avhengig av at denne løsning fortsatt aksepteres  av 

Brikkesys. Eivind sjekker dette med A. Bjørgum hos Brikkesys. 

  

 Poengberegning. 

Etter forslag fra Melhus ble det enighet om å endre poengberegning etter lineær 

skala. (se eksempel i arrangementsveiledning ) 

 

 

 

 



 

Sak 2. Terminliste 2014. 

 Løp nr.1, Leik 21.05. Mellomdistanse 

 Løp nr.2, Børsa 04.06. Normaldistanse 

 Løp nr.3, Klæbu 18.06. Normaldistanse 

 Løp nr.4, Orkanger 20.08. Normaldistanse 

 Løp nr.5, Gaula 03.09. Normaldistanse 

 Løp nr.6, Melhus 13.09. Stafett med Premieutdeling. 

  

Klæbu er ansvarlig for premieutdeling og ansvarlig for neste års karusellmøte. 

Kontonr. Til Klæbu er: 4358 20 05770.  ( 50 % av startkontingent overføres til Klæbu ) 

 

 

Sak 3. Administrative bestemmelser 

 Oppdaterte administrative bestemmelser i henhold til vedlegg. 

 Børsa ønsker ikke å arrangere stafetten med premieutdeling.  

 

Ref. Svein Olav Åmot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


