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3.0 – ÅRSMELDING 2008

3.1 – ÅRSMELDING I FRA STYRET

3.1.0 – styre og utvalg i SOK 2008
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3.1.0 – Styre og utvalg 2008
Leder - Wagnild, Bjørn
Nesteleder - Volseth, Gro Einrem
Kasserer - Jensen, Leif 
Data/sekretær - Leithe, Jan
Kartsjef - Rygg, Oddstein
Ass. kartsjef /påmelder – Leithe, Håkon
Ungd.repr - Galaaen Røsseth, Mali 
Ungd.repr - Krogstadmo Wanvik, Truls
Styremedl - Aftret, Unni
1. vara.repr - Sandstad, Åsta
2. vara.repr - Vik, Marit –
Leder Tur –O - Tørum, Per Birger  
Leder - akt.utvalg - Wanvik, Gunn Marit 
Matr.forvalter - Hårstad, Ola I/ Ingvar Hårstad



3.1.0.1 – AKTIVITETSUTVALG 
3.1.0.2 - TI-PÅ-TOPP /TUR-O

1. AKTIVITETSUTVALGET 2008
1. Leder - Gunn Marit Wanvik

1. Karin Galaaen
2. Unni Killi
3. Torstein Korsvold
4. Unni Aftret (kontaktperson fra styret)

2. TUR-O / TI-PÅ-TOPP UTVALGET 2008
2. Leder - Per Birger Tørum

1. Jardar Sandstad 
2.  Gunnar Jarle Drivvold
3.  Terje Korsvold



3.1.03 – Materialforvalter
3.1.04 – Revisorer

3.1.05 – Valgkomite
3.1.06 – Utsending til STOK´s kretsting

3.1.03 – materialforvalter - Ola I. & Ingvar Hårstad

3.1.04 – revisorer – Toralf Kjøsnes  & Jon O.Evjen

3.1.05 – valgkomite – Knut Gjertsen & Jan Korsvold

3.1.06 –
utsending til STOK´s kretsting - Gro Volseth, Unni Aftret,            

Håkon Leithe, Bjørn Wagnild 
terminlistemøte - Bjørn Wagnild



3.1.1 - medlemmer

Selbu O-klubb har pr. 11.11.2008 
148 medlemmer med følgende fordeling –

Antall kvinner - 73 Antall menn - 75
0-5 år 10                                          3 
6-12 år 12                                          9   
13-19 år 5                                        11
20-25 år 1                                          3

26 45                               49



3.1.2 – møter,  arrangement,  representasjon
Møter / arrangement –

Det er avholdt 6 styremøter i 2007/2008. Et styremøte avlyst 22.1.08. 
Informasjon er gitt fortløpende med styret og utvalg gjennom E-mail
Lørdag 23.2.2008 - STOK´s kretsting arrangert her i Selbu
4 møter avholdt vedrørende ungdomsløp og -samling i orientering - Bolomotrøa
Møte og avtale inngått med B.Langseth A/S vedrørende innkjøp av frukt/mat til 
våre arrangement 
Div. telefoner vedrørende dugnadsarbeid – sau/rovdyr
Møte og dialog  med Selbu Energiverk vedrørende opptak av brøytestikker rundt 
Sørungen
Lørdag 14. juni – ungdomsløp Bolomotrøa
Fredag til lørdag 13. -14. juni - ungdomsløpsamling Bolomotrøa
Tirsdag 18.september - terminlistemøte i STOK
3 hovedløpsprosjektmøter Gunn Marit og Karin (1) gjennom hovedløpsprosjektet
i kretsen

Representasjon
Lørdag 23.februar STOK´s kretsting i Selbu– Gro Volseth, Unni Aftret, 

Håkon Leithe, Bjørn Wagnild
Tirsdag 18.september - terminlistemøte i STOK – leder representerte klubben
1.august – 5. august – Gunn Marit i lederteamet hovedløp og -samling i 
Sandefjord for Selbu og Sør-Tr.lag O-krets



3.1.3 – resultater O-løp 2008 
se http://ok.selbu.org

Selbumesterskapet 2008
Hovedløp 2008

VM for veteraner i Portugal
KM- 2008 – Trondheim

Midt - Norsk Mesterskap –
Sørlandsgaloppen 2008

Ålen – 2-dagers
Ungdomsløpene 2008

Bjørnarløpet
O-ringen (fem-dagers Sverige)



3.1.4 – oppsummering av sesongen 2008
Deltakelse på løp 2008 –

Antall løpere utenfor bygda: 210
Antall løpere treningsløp: 152  

Hovedløpsresultater – Mali Galaaen Røsseth nr. 6 i sin klasse 15!          
Ungdomsløpresultater – Truls Wanvik Krogstadmo nr. 3 sammenlagt i kl. H14-15
EM veteraner Portugal – Jardar, Karin, Gunnar Jarle 
Midt –Norsk, Trondheim
KM - individuelt /stafett Melhus/Trondheim 
Sørlandsgaloppen – Mali 
fem-dagers i Sverige

Antall medlemmer - 148  (en nedgang på 3 fra fjoråret)
Dugnadsjobbing –

Sau/rovdyr - Ant. personer, tidsbruk og km ble:
Total antall personer: 235 personer
Totalt tidsbruk: 773,5 timer           (Kr. 60,- pr.time)
Ant. kjørte km: 4851 km ( kr. 3,50= kr. 16.978,50) (kr.35,-

/time)
opptak av brøytestikker rundt Sørungen. Ca. 60 timer + kjøring kilometer – 16 deltagere

Ungdomsløp og ungdomssamling Bolomotrøa

STOR TAKK til
Vår hovedsamarbeidspartner Selbu Energiverk
Våre leverandører av varer, premier og annonser



3.1.4 - Utfordringer 2009
REKRUTTERINGSARBEID – opplæring i bruk av kart og 
kompass
Stimulere til aktiviteter og deltakelse – for alle 
aldersgrupper 
Arrangement:  

KM sprint og KM langdistanse, 
Ungdomssamling/treninger sammen med utenbygdsklubber

Opprettholde og utvikle den flotte hjemmesida vår!
Opprettholde dugnadsinnsatsen
Oppgradere og holde vedlike kartene – nærmiljøkart
Opplæring i bruk av OCAD for alle medlemmene 



ÅRSMELDINGER FRA 
UTVALGENE

3.2 – aktivitetsutvalget

3.3 – tur-o og ti – på - topp utvalget

3.4 – kartutvalget 



3.2 Aktivitetsutvalget
Aktivitetsutvalget har bestått av:
Gunn-Marit Wanvik - leder, 
Karin Galaaen, Unni Killi, Andreas Haaland, Torstein Korsvold

Utvalget har hatt 5 planleggingsmøter, der Unni Aftret har møtt fra styret 
som et bindeledd, noe som er ønskelig å opprettholde. 
Aktiviteten har vært stor, både i og utenfor bygda gjennom sesongen. 

TRENINGSLØP.
Terminlista ble satt opp .på tradisjonelt vis, og løpene har blitt gjennomført som 
planlagt. O-klubben deltar i MER- frukt kampanjen, det innebærer at vi selger frukt 
på våre arrangement og oppfordrer løpsarrangører til å servere gratis frukt etter 
treningsløpene. Som tidligere, har deltagelsen på løp variert med til dels store 
forskjeller, fra en topp på O-sportens dag med i alt 50 deltagere, til bare 12 på det 
siste treningsløpet i september. Nattløpet i oktober ble heller ingen suksess i forhold 
til deltagelse med sine 13 påmeldte, men en artig og spennende opplevelse også for 
de minste på 8 og 9 år i mørket med lommelykt. Vi videreførte planene fra i fjor med 
O-gruppa i Tydal, og deltok på et av deres løp i august, på fjellkart ved Riasten ( det 
viste seg å være Tydalsmesterskapet!) Vi kvitterte med å innby dem til vårt 
Selbumesterskap, men fikk ingen deltagere derfra



3.2 Bygdakamp
BYGDAKAMP.
Bra deltagelse fra egen klubb på bygdakampen i Selbu, men dårligere i Malvik og 
Stjørdal, noe som førte til at vi tapte kampen om poengene mot våre naboklubber i 
år.

REKRUTTERING.
Har arrangert felles idrettskole for alle barn i Selbu fra 1.- 4.trinn, på Åsbaret og 
Årsøya på to påfølgende tirsdager i mai, med stor deltagelse av barn, også mange 
foreldre møtte her. Det satte oss på tanken om å arrangere nybegynnerkurs for 
foreldre parallelt med idrettsskolen på Åsbaret. Rundt 20 lydhøre voksne fikk 
nybegynnerinnføring i kart og kompass av to instruktører, mens ungene deres ble 
veiledet rundt  i løypene av bl.a. ungdommene i klubben. Kiosksalg og premier til alle 
på Årsøya er en gjentagende suksess. I høst ble det ikke noe orientering på
idrettsskolen, da de ønsker å samle de forskjellige idrettene i egne bolker, noe som 
vil medføre tre kvelder med orientering til våren.
Vi fikk økonomisk støtte gjennom Gildefondet, og inviterte 5.-7. trinn i skolene til 
egen O-dag på Åsbaret, såkalt Gildesprint. Unger fra hele Selbu ble busset til Bell 
sammen med sine lærere. På forhånd ble skolene anbefalt å bruke 
undervisningsopplegg for orientering lagt ut på spesielle nettsteder. Dagen ble godt 
gjennomført, med natursti opp til Åsbaret, der det var egne O-opplegg, stafetter og 
premier til alle.
Vi har lagt ned mye arbeid på å ta imot alle barn fra barneskolene i Selbu med 
foreldre, men utefra deltagelsen videre utover sesongen, har vi dessverre ikke 
oppnådd ønsket resultat i form av nye O-familier. Hvor mye arbeid vi skal legge ned i 
rekruttering og hvordan, blir utfordringer å ta med inn i det nye styret?



3.2 Ungdomsgruppa
UNGDOMSGRUPPA
Selbu OK har ei stabil, men lita ungdomsgruppe i alderen 13-18 år, på 5 løpere, pluss 
en litt til og fra. Har hatt ei sosial samling vår og ei høst, der vi har klargjort 
forventninger og mål for sesongen. Deltagelsen har vært stor både i og utenfor 
bygda. Alle har fulgt deler av opplegget anbefalt av Hovedløpsprosjektet. Vi har kjørt 
inn på tirsdagstreninger tilrettelagt for denne aldersgruppa i Trondheimsområdet, og 
vi har hatt deltagelse på alle de 7 ungdomsløpene rundt omkring i Sør-Trøndelag. Her 
oppnådde  Truls det beste resultatet i klubben, med en fin 
3.plass sammenlagt i sin klasse.  Sammen med Mali, representerte han Selbu på
Hovedløpet i Sandefjord. Disse to har vært spesielt aktive i året som har godt, og fikk 
gode plasseringer i hovedløpet. Mali med en flott 6.plass! Klubben vår stilte også med 
leder gjennom hele uka.
Selbu arrangerte det 4.ungdomsløpet, som hadde ca. 120 startende på Granlund. I 
forkant hadde rundt 35 ungdommer fra Sør-Trøndelag deltatt på ungdomssamling på
samme sted, med trening i Mosletmarka fredagskveld, og showprega O-aktiviteter på
Årsøya før løpet på lørdag. Sosialt og lærerikt, og artig for våre ungdommer å vise 
fram nærområdet sitt. Derfor frister det å arrangere ei ungdomssamling gjennom 
Hovedløpsprosjektet også neste år.  
I vintersesongen trener de fleste på ski, og ungdommene våre oppfordres i tillegg til 
å delta på styrketreninger på ungdomsskolen, hver fredag sammen med skigruppa. 
Det planlegges også egne O-treninger i samarbeid med en Trondheimsklubb, 
ukentlig, på nyåret for de eldste. 



3.2 Påmelder

PÅMELDER
Håkon, sammen med mor Marit, skal ha en vesentlig del av æren 
for at de gjennom hele sesongen har ringt, oppmuntret og minnet 
oss på om deltakelse i og utenfor bygdas grenser. En flott jobb er 
utført! En stor bukett blomster avsendes herved!

11. september deltok Unni (Aftret), Bjørn og Gunn-Marit på seminar 
om O-trening for unger i alderen 10 – 14 år, Ferista, Byåsen.

Aktivitetsutvalget har i året som har gått, 
hatt store oppgaver på få personer. For 
neste år, er det viktig å klargjøre 
ambisjoner og mål, slik at disse blir 
realistiske ut i fra forutsetningene



Utarbeidet av Gunn Marit

13Nattløp Bell15.10

12Litjvolden17.09

25Selbumesterskap Hersjøen13.09

22Sprint Brennmyra02.09

27Bygdakamp Vekta27.08

18Moslettmarkene19.08

19Hofsvolden06.08

30Eet25.06

8Bolomotrøa, Garnlund18.06

17Åsbaret03.06

50Holtet28.05

38Vikaåsen14.05

50Åsbaret – O-sportens dag07.05

Antall 
deltakere
Selbu OK

STEDDATO



3.3 Ti-på-topp &Tur-O- utvalget
Per Birger

3.3 
Turorienteringsutvalget 
Turorienteringsutvalget i 
2008 har bestått av:  
Per Birger Tørum – leder                                                          
Jardar Sandstad                                                 
Terje Korsvold                                                  
Gunnar Jarle Drivvold

Utvalget har fulgt opp 
tidligere opplegg med tre 
tilbud.
Turorientering med 40 

poster
Ti på topp og 
sykkelorientering med 5 
poster.
For ti på topp og 
sykkelorientering benyttes 
friluftskartet for Selbu.  

Noen hovedtall
Totalt er det solgt 208 
poser/kvitteringskort. Der er 
levert inn 112  
kvitteringskort. 
13 personer har tatt alle 
poster på de tre tilbud –
fullført trippelen. 

375619Kort I 
ark

innlever
t

7110730solgt

Sykkel 
-O

Ti-på-
topp

Tur -O

Brutto salg kr. 11300



3.3 Tur-O
Turorientering
Turorienteringspostene ble fordelt på følgende kart: Langåsen
(15), 
Stokktjern vestre (10) og Haugene vest (15). Periode:15.6. –
21.9.
Det ble solgt 30 poser og 19 har levert svarark. Antall deltakere 
er på samme nivå som i 2007, men det er færre som har levert 
svarark. I forhold til tidligere år er det en nedgang av deltakere 
i turorienteringen. Vi savner deltakelse fra barnefamilier.     
I år har vi fått mest positive tilbakemeldinger om tilbudet, men 
noen er ikke helt bekvem med lauvskogen i Haugene. 
I år skal Joar Steinar Uthus ha bronsemerket etter 5 års 
deltakelse. Ola I Hårstad skal ha gullplakett for fullført 
turorientering i 30 år. Wivi-Ann og Ingebrigt Garberg skal ha 
bronseplakett med krans for fullført turorientering i 35 år. 
Men det er andre som har flere fullførte år. Ane Elisabeth 
Langseth klarte gullkravet for 38. gang og Brit Stubbe, 
som er tilbake i turorienteringen,  klarte gullkravet for 37.
gang. 
EN GRATULASJON TIL DERE ALLE!



Deltakere Tur-O

Oddveig Fagervold
Bjarne Jensen   &  Oddbjørg Jensen
Ane Elisabeth Langseth  Sissel K. T. Langseth   Målfrid Tangen
Brit Stubbe 37 poster
Bjørn Wagnild
Wivi-Ann Garberg & Ingebrigt Garberg
Joar Steinar Uthus
Ola I Hårstad & Klara Hårstad
Per Birger Tørum
Leif Jensen
Gro Einrem Volseth
Monika Aftret
Mali Galaaen Røsseth & Karin Galaaen

Dagens regler for merker/plankett
Hver post gir 10 poeng. Maksimalt 400 poeng.
De som deltar det første året får deltakermerket.
Du må ha 360 poeng for at året skal telle for turorienteringsmerket. 
Det såkalte  ”gullkravet”.Ved 5 års gullkrav får du turorienteringsmerket
i bronse, etter 10 år sølvmerket og etter 15 år gullmerket.  

Deretter:
20 år: bronseplankett på fot
25 år: sølvplankett på fot
30 år: gullplankett på fot
35 år: bronseplankett med krans på fot
40 år: sølvplankett med krans på fot
45 år: gullplankett med krans på fot



3.3 Ti-på-topp

10 på topp
Årets ti-på topp ble delt opp på flere områder. To poster i 

Innbygdmarkene i området mot fylkesgrensa, to poster nord for 
Hersjøen, tre poster i området ved Måltoppen, to poster i Vikvarvet 
nord for Vallian, og en post på Svartåsen Rolset. 
Et opplegg for dag- og kveldsturer. Postene stod ute i perioden 17.5.-
21.9.
Det ble solgt 107 og 56 kort ble levert inn. Av disse hadde 50 tatt alle 
poster. En av disse var Eystein Røset, 89 år og fortsatt like lett på
foten.
Ti-på topp er det mest populære tilbud, og årets deltakelse hadde en 
liten økning i forhold til 2007. Vi ser at det er de som har tatt alle 
poster som leverer inn kortet. 
Deltakelsen må vurderes i forhold til antall solgte kort.
Den 17. juni ble det gjennomført en felles topptur med oppmøte nord 
for Hersjøen. 21 personer deltok, der de fleste besøkte begge poster. 
På Eggvollen øvre serverte Olga Irene og Nils Fuglem kaffe og kaker. 
TUSEN TAKK TIL DERE.
Tilbakemeldingen på årets poster har vært positive. Noen ønsker at det 
blir flere topposter. Dette er et forhold som må vurderes for 2009. 
2009 er kulturminneåret. 
Utvalget vil også ta hensyn til dette når postene for 2009 bestemmes.   



Deltakere Ti-på-topp 2008

Liv Sundal(10), Joar Steinar Uthus (10)  Ivar Sundal(10)
Eva Løkken Rygg(5), Heidi Kulseth (10), Oddstein Rygg(5) 
Arne Sandvik (10) , Kristine Furan(10) , Reidun Sandvik (10) 
Tove  L Pettersen (10) ,Åslaug Grande Belling(10),
Brit Åse Velve (10), Oddveig Fagervold (10)
Klara Hårstad (10), Ingar Haarstad (10), Ola I Hårstad (10)
Unni Haarstad (10), Leif Jensen (10), Bjarne Moslet (10)
Atle Guldseth (10), Anne Mari Moslet (10),Eva Guldseth (10)
Eystein Røset (10), Thomas Arne Guldseth (10)
Bjørg Tørum (10), Anne Beathe Guldseth (10)
Ane Elisabeth Langseth (10), Anne Berit Lien (10)
Mali K. Waack (10), MonikaAftret (10), Sissel K.T. Langseth(10)
Olav Moslet (10), Bjørn Wagnild (10), Steinar Tuseth (10),
Carole Ann Wagnild (8), May-Britt Garberg (10),Tove Uglem (10)
Kristen Garberg (10), Tove Størseth (10), Grete Gullichsen (10)
Liv Marit Lorentzen (10), Nils Johan Kjøsnes (10), 
Wivi-Ann Garberg (10), Kjersti Hofsmo (10),Ingebrigt Garberg (10),
Arne Hofsmo (10), John Av. Marstad (10), Solfrid Flønes (10),
Olav AB Julseth (10), Karin Galaaen (10), Leif Tore Røstum (10),
Paula Langseth (8), Debbie Taylor Spets (10), Per Birger Tørum (7)
Trond Kåre Langseth (8), Mali Galaaen Røseth (10)



3.3 sykkel-O

• Sykkelorientering er nyeste tilbudet. 2008 var det femte året, og som 
vanlig med  fem poster. Postene stod ute i perioden 17.5. – 25.10. 

Det ble solgt 71 kort og 37 kort ble levert inn. Alle hadde tatt de fem   
postene.
I år fikk vi noen meldinger om at posten var borte eller ”vi finner ikke  
posten”.
Posten på Nesøra var borte. En ny ble satt ut. Vi antar at en flostor  
sjø var  årsaken.
Posten på Langsetenget var det flere som ikke fant. Årsaken til dette   
kan være flere  grunner: Friluftskartet er for grovt, enget har blitt  
skogmark eller bregner og skog skygget for posten. 
Flere hadde problem med post 2 ved fellessetra Sørungen. Vi må
innrømme at utvalget bestemte en post uten å ha vært i terrenget   
de siste årene. Fellessetra er borte og området er nå et hytteområde. 
Sykkelorientering har slått an, men skal vi få til et godt opplegg bør  
vi få et kart  der alle veger er inntegnet. 
I år har 13 personer tatt alle poster på de tre tilbud. Det vil si 55  
poster.
De som har fullført trippelen er med på trekning av en gavepremie  
fra Selbusporteŉ.     
Videre trekkes et gavekort på kr. 300,- for hvert av de tre tilbud. 
Dette blant de som har deltatt. Trekninger foretas på årsmøtet. 
Vi retter en takk til alle som har deltatt. En takk også til  
Selbusport´n og Statoil B. Langseth for støtte og hjelp med  
salget.



Deltakere sykkel - O

Oddveig Fagervold, Atle Guldseth, Unni Haarstad
Eva Jensen,Oddbjørg Jensen, Bjarne Jensen
Thomas Arne Guldseth, Anne Beathe Guldseth, Ane Elisabeth Langseth
Monika Aftret, Mali K. Waack,  Olav Moslet,  Sissel K. T. Langseth
Per Birger Tørum, Bjørn Wagnild, Nils Johan Kjøsnes, Ingebrigt Garberg
An-Magritt Kulsetås, Wivi-Ann Garberg, Rolf Johan Kulseth
Inger Høiås,Solfrid Flønes, Jon Høiås, Åse Boldermo, Joar Steinar Uthus
Unni Aftret, Eva Løkken Rygg, Kristian Aftret Haave, Oddstein Rygg
Jo Aftret Haave, Magnar Moslet, Karin Galaaen,Brit Åse Velve

Mali Galaaen Røsseth, Klara Hårstad, Ola I Hårstad, LeifJensen



3.4 - årsberetning kartutvalget
Oddstein  &    Håkon

Selbu o-klubb har det siste året arbeidet aktivt på kartfronten. I samsvar 
med klubbens kartplan, har arbeidet vært konsentrert om revidering av 
nærmiljøkart Fossan og nordre del av o-kart Vikaåsen.
Gjennom Stig Alvestad i Wing, kom vi i kontakt med 3 meget drevne 
tsjekkiske synfarere. De har synfart o-kart i mange land og har blant annet 
ansvaret for sprintkartet til O-VM i Trondheim 2010. I juli ble hele o-kartet 
Fossan ferdigsynfart samt ca. halvparten av Vikaåsen. Vi mottok ferdig 
rentegnet kart over Fossan i oktober og dette kartet er således klar til bruk 
allerede fra neste vår. Halvparten av Vikaåsen er også allerede ferdig 
rentegnet, og kan benyttes til treningsløp fra våren av. Resterende del av 
dette kartet blir ferdigsynfart i mai neste år. Begge kartene er tenkt 
benyttet til de 2 KM-distansene vi skal arrangere i begynnelsen av 
september.
Det er søkt om spillemidler for begge kartene. For Fossan har vi mottatt 
tilsagn om kr 24.000,-, noe som utgjør 50 % av anleggskostnaden. For 
Vikaåsen har vi ennå ikke mottatt tilsagn, men vi har fornyet vår søknad for 
2009 med kr 83.000,-. I tillegg har vi mottatt tilsagn om kr 26.000,- fra 
Selbu kommune på dette kartet.  Våre netto utgifter til disse 2 kartene vil 
være ca kr 100.000,-.
Vi har også fornyet den kommunale anleggsplanen for inneværende år. 
Følgende kart er planlagt revidert i perioden 2009 – 2012: Nærmiljøkart Bell 
– Mebonden, Damet-Innbygda og Gammelvollstoggo.



4.0 -REGNSKAP 2008



5.0 – MEDLEMSKONTIGENT 
2009
Medlemskontigenten 2009 holdes uforandret 

Enkeltmedlem t.o.m 18 år kr.           75,-
Enkeltmedlem f.o.m 18 år kr.         100,-
Familiekontigent (2 voksne + barn t.o.m 18 år) kr.         300,- **

**Familiekontigenten inkluderer alle barn t.o.m. det året barnet fyller 
18 år, 



6.0 – budsjett 2009



7.0 – Innkomne forslag
1. Æresmedlemskap – retningslinjer

Forslag: Statutter for æresmedlemskap i Selbu O-klubb
Æresmedlemskap kan tildeles enkeltpersoner som har gjort en 
enestående og særdeles aktiv innsats for orienteringssporten i Selbu 
og i Selbu O-klubb på flere plan. Foruten livsvarig gratis medlemskap 
i O-klubben, tildeles æresmedlemmer en pokal samt Selbu O-klubbs 
æresdiplom. 
Styret nedsetter et utvalg på 3 medlemmer.
Begrunnet forslag om tildeling av æresmedlemskap kan fremsettes 
av klubbens styre, eller av medlemmer av Selbu O-klubb. 
Forslag kan sendes utvalget. Forslagene vil bli vurdert samlet i god 
tid før årsmøtet. Forslagene behandles konfidensielt.
For at et forslag skal kunne betraktes som bifalt, må beslutningen i 
utvalget være enstemmig. 
Utdelingen vedtas/godkjennes av Selbu O-klubbs styre, etter 
innstilling fra utvalget. 
Forandringer i statuttene for æresmedlemsskap, kan kun 
skje med 3/4 flertall på Selbu O-klubbs  årsmøte.

2.       Lovendringsforslag



Innkomne forslag forts.

2. 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, jfr. 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 § 11 pkt. 9 og § 15. 
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, jfr. NIFs lov § 1-6 (merk 
at også disse endringene skal godkjennes av NIF) 



BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) 
(Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) 
Lov for Selbu orienteringsklubb, stiftet 17.desember 1967 
Vedtatt den  7.12.1967  med senere endringer senest av 1.1.2008.
Godkjent av Idrettsstyret den………………..(Fotnote 1, se bakerst) 
§ 1 Formål 
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF).(2) 
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 Sør-Trøndelag idrettskrets. 
Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. 
Idrettslaget hører hjemme i …SELBU..kommune, og er medlem av 
……Selbu..idrettsråd.(3) 
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.(4) 
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.(5) 
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 kontingent er betalt. 
Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.(6) 
§ 4 Medlemskontingent og avgifter 
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. 
Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. 
§ 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, jfr. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved 
fullmakt, jfr. 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.(7) 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: 
Tillitsvalgt 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



8.0 - valg
Valgkomiteen legger frem sitt arbeide



9.0 - avslutning


