Referat fra lagledermøte
U nionsmatchen 28-29 mai 2016
Dato:

28 mai 2016

Deltakere/ Lagledere fra:

Goteborg OF, Våstergotland OF, Halland/Skåne, Bohuslån-Dals OF,
Mjøs-o, Buskerud OK, Østfold OK, Akershus og Oslo OK
Fossum IF (arrangør)

1. Gjennomgang og tilbakemelding fra dagens arrangement
Alle kretser/distrikter var svært godt fornøyd med dagens arrangement. Det var en flott
arena, godt kart og gode og krevende løyper.
2. Administrative forhold (forlegning, mat osv.)
Alle kretser/distrikter var godt fornøyd med forholdene på Holtekilen vandrerhjem. Positivt
at det var gode senger til alle. Det oppsto køer i matsalen til frokost da det ble tomt for grovt
brød.
Arrangøren sa at man ville åpne frokostserveringen 15 min tidligere på søndag og sørge for at
det var nok brød.
3. Informasjon om stafetten
Løpsleder Morten Heir informerte om gjennomføring av stafetten.
Alle får løpe stafett og arrangøren setter opp kombinasjonslag der kretsen/distriktet mangler
løpere for å fylle et lag.
4. Behandle innkommende forslag om endring av regelverket for Unionsmatchen
Buskerud kom med forslag om at påmeldingsfristen settes til 5 dager før arrangementet
(mandag innen kl 23:59).
Vedtak:

Distrikter/Kretser melder inn antall deltakere til arrangøren 8 dager før.
Påmelding av deltakere 5 dager før arrangementet(mandag innen 23:59)

Dag Kolberg fra AOOK redegjorde for de økonomiske forholdene ved årets arrangement.
Deltakeravgiftene som gjelder dekker ikke de faktiske utgiftene og bør justeres ved
fremtidige arrangement.
Det var enighet om at deltakeravgiftene var for lave og må justeres fra 2017.
Vedtak:

Logipakke fre-søn ny pris kr 800,-, Logipakke lør-søn ny pris kr 700,Startavgift individuelt ny pris kr 100,-.
Startavgift stafett ny pris kr 400,-

5. Informasjon om neste års arrangement
Arrangør i 2017 er Halland Skåne. Tommy Vartia sa at sannsynligvis vil det gå nord i Halland
(ca 60 km syd for Goteborg). Akershus og Oslo hadde kommet med forslag om 27 - 28 mai

2017. Denne dato passet for alle.
Vedtak: Arrangementsdato i 2017 blir 27-28 mai
6. Eventuelt
Mjøs-o har deltatt i som en prøve ordning. De ønsket å bli med som fast deltaker og med det
også påta seg arrangement i fremtiden.
Mjøs-o ble ønsket velkommen som fast deltaker fra 2017. De ble også satt opp som arrangør
i 2020.

Dag Ki berg
Akershus og Oslo orienteringskrets

