PROTOKOLL KRETSSTYRET
KS-møte nr. 19/2009-2012
Utsendelsesdato: 9. februar
Merknadsfrist: 16. februar
Møtetid:

Tirsdag 8. februar 2011
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Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
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Medlem:
Ansattes representant:
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Generalsekretær:
Rådgiver:

Møtested: Osloidrettens Hus på Ekeberg

Norvald Mo
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Helene Bugge
Ingar Lae
Richard Pedersen
Anya Sødal
Lars Trælvik
Hege Walsig Skau
Nils Johan Waldenstrøm
Kate Hege Nielsen
Ingrid Tollånes
Ivar Glomstein

Til stede
X
X
X
X

Forfall

Ikke møtt

X
X
X
X
X
X
X
X

Merknader:

Generalsekretæren meldte seg inhabil i sak K-161 og gikk ut av møtet. Saken ble
forberedt og lagt frem av avdelingsleder Kathe Langvik.
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K-160 Protokoller
KS-protokoll nr. 18/2009-2012
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.
K-161 Fordeling av statlige og kommunale midler til inkludering i idrettslag 2011
Generalsekretær Ingrid Tollånes hadde meldt seg inhabil i saken fordi hennes eget
idrettslag hadde søkt om midler til et tiltak hun selv skulle delta i. Avdelingsleder
Kathe Langvik var saksansvarlig og la frem saken for styret.
Notat med oversikt over budsjett og tildelingskriterier samt liste over innkomne
søknader med forslag til fordeling var på forhånd utsendt.
Vedtak:
Kretsstyret sluttet seg til administrasjonens forslag til fordeling av tilskudd
”Inkludering i idrettslag” og ”Klubbtiltak Storby” for 2011. Liste over tildelte
midler legges ved protokollen. Dersom NIF tildeler OIK en større sum enn
budsjettert, legges det frem en tilleggssak for styret på et senere tidspunkt.
K-162 Fordeling av midler til grupper i 60pluss 2011
Notat med budsjett og opplysninger om tildelingskriterier var på forhånd utsendt.
Forslag til tildeling til grupper som hadde søkt lå som vedlegg til notatet.
Vedtak:
Kretsstyret sluttet seg til administrasjonens forslag til budsjett og fordeling av
tilskudd til 60pluss gruppene for 2011. Liste over tildelte midler legges ved
protokollen.
K-163 Gjennomgang av retningslinjer for treningstidsfordeling i idrettshaller 2011
Notat med vedlagte eksterne innspill til revisjon av retningslinjene var på forhånd
utsendt. En tilleggssak var sendt ut først i form av et notat og ytterligere et innspill på
e-post. Styret gikk gjennom saken og drøftet de ulike innspillene og forslagene.
Vedtak:
1. Idrettslag som bidrar med finansiering av haller i byggeprogrammet til Oslo
Idrettshaller AS, gis 4,5 timer ekstra treningstid pr. uke i 5 år. Størrelsen på det
økonomiske bidraget skal være avtalefestet med styret i Oslo Idrettshaller AS. De
tildelte timene skal benyttes til rekrutteringstiltak innenfor de idretter som gis
treningstid av OIK i treningstidsfordelingen. Bestemmelsen legges inn i punkt 1. i
retningslinjene. Vedtaket får tilbakevirkende kraft for Vestre Akers Skiklub og
Ellingsrud IL og gjelder fra og med august 2011.
2. Cheerleading gis rett til deltagelse i treningstidsfordelingen og legges inn i
punkt 2a i retningslinjene.
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3. For cheerleading tildeles alle lag en spilleflate. Bestemmelsen legges inn i punkt
2 b i retningslinjene.
4. Arrangementsbestillingen gjøres bindende fra 1. september. Bestemmelsen
legges inn i punkt 3b i retningslinjene.
Etter dette blir følgende retningslinjer for tildeling av treningstid i kommunale
idrettshaller gjeldende for sesongen 2011-2012:
1) Generelle retningslinjer
a) Oslo Idrettskrets er av Oslo kommune gitt oppgaven med å fordele bruksrettigheter i
de kommunale flerbrukshallene etter kl 1600 på hverdager, og i helgene.
b) Hallfordelingen gjøres hvert år og gjelder for perioden 15. august til 31. mai.
c) Treningstid og arrangementstid tildeles kun lag tilknyttet Oslo Idrettskrets
d) Grovfordeling: Treningstider til særidrettene fordeles av Oslo Idrettskrets.
Detaljfordeling: Særkretsene1 fordeler videre til sine lag og aktiviteter.
e) Oslo Idrettskrets kan sette av tid til spesielle tiltak2 i forkant av grovfordelingen.
f) Kvalifikasjon til deltageles i grovfordelingen er knyttet til idrettens egenart. Deltagelse
forutsetter at idretten har sin naturlige trenings- og konkurransearena i flerbrukshall.
g) Treningstiden frem til kl 2000 skal primært være forbeholdt barne- og
ungdomsidretten.
h) Fordelingen skal sikre barn og unge kortest mulig reisevei.
i) Som hovedregel skal alt seriespill avvikles i helgene. Ved unntak fra denne regelen
skal kamper avvikles i egen treningstid.
j) Hallfordelingen (grovfordelingen og arrangementslisten) skal være klar fra Oslo
Idrettskrets primo juni.
k) Retningslinjene revideres årlig og vedtas av styret i Oslo Idrettskrets
l) Idrettslag som bidrar med finansiering av haller i byggeprogrammet til Oslo
Idrettshaller AS, gis 4,5 timer ekstra treningstid pr uke i 5 år. Forutsetningen er at
timene benyttes til rekrutteringstiltak innenfor de idretter som gis treningstid av OIK i
treningstidsfordelingen.
2) Treningstid (ukedager)
a) Kvalifiserte idretter.
Følgende idretter skal ha rett til treningstid i de kommunale idrettshallene:
Badminton
Basketball
Futsal
Gymnastikk og Turn
Håndball
Innebandy
Hockey
Volleyball
Cheerleading
b) Nøkkel for grovfordelingen

1
2

Begrepet særkrets omfatter også regioner og forbund, der disse er nærmeste overordnede organisasjonsledd
Tiltakene skal være forankret i langtidsplanen vedtatt av kretstinget
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o Hver særkrets tildeles antall timer ut fra antall lag som har fullført seriespill
foregående sesong. Lag som teller i denne kvoten er fra og med klasse 8 år.
Unntatt fra grovfordelingen er oldboys/girls og veteranklassene.
o Der det gjennomføres alternative konkurranseformer som erstatning for
ordinært seriespill (minirunder, rangeringsspill og lignende), teller de lag som
har gjennomført minimum 50 % av aktiviteten.
o Hver hall inndeles i spilleflater. Ordinære flerbrukshaller (23x44m) deles i to
spilleflater. Mindre haller teller som en spilleflate.
o Lag i årsklassene 8 – 10 år tildeles en spilleflate. Øvrige lag tildeles to
spilleflater.
o For volleyball tildeles alle lag en spilleflate, med unntak av elitelag (to øverste
divisjoner) som tildeles to spilleflater.
o For cheerleading tildeles alle lag en spilleflate.
o Badminton og gym/turn vurderes spesielt grunnet individuelle utøvere.
Grunnlaget for vurderingen er omfanget av konkurransevirksomhet, målt i
antall lag og utøvere, foregående sesong.
o De Oslo-lag som har private haller blir med i fordelingen av treningstid etter at
kvoten er fylt opp i egen hall etter følgende brøk: Antall registrerte lag, vektet i
forhold til reglene over, i alle idretter som er med i hallfordelingen x XX timer.
Til fratrekk 32 timer (normaltid i kommunale haller på full bane). Resterende
timer blir med i fordelingen.
c) Regler for forvaltning av treningstid
Varslet uteblivelse
o Særkretsene plikter å melde fra om planlagt uteblivelse p.g.a. sen oppstart eller
tidlig avslutning av sesong. Ledig tid som følge av varslet uteblivelse forvaltes
av halldrifter til lokale tiltak.
Omfordeling av treningstid
o Halldrifter plikter å varsle aktuelle særkrets om ubenyttet treningstid. Varsel
skal sendes etter to ukers sammenhengende uteblivelse. Etter varsling gis
særkretsen to ukers frist for å fylle angitte tid før treningstiden omfordeles av
halldrifter. Om særkretsen fyller treningstiden med aktivitet innen fristen, vil
det ved ytterligere to ukers uteblivelse skje omfordeling uten advarsel.
o Ved brudd på hallens ordensreglement skal bruker gis en advarsel, og aktuelle
særkrets varsles. Ved annen gangs forseelse omfordeles treningstiden.
o Ved omfordeling sendes melding til aktuell særkrets, med kopi til Oslo
Idrettskrets.
o Varsel om uteblivelse, varsel om brudd på ordensregler, og melding om
omfordeling skal sendes per e-post til angitt kontaktadresse.
o Omfordelt treningstid forvaltes av halldrifter til lokale tiltak.
3) Arrangementstid (lørdager og søndager)
a) I helgene skal de overnevnte idretter (ref.punkt 2a) prioriteres slik at de kan avholde
seriespill og stevner. Særkretsene fremmer arrangementsbehov på vegne av sine lag.
b) Arrangør må bestille minimum halve arrangementsdager3. Bestillingen som gjøres i
hallfordelingen gjøres bindende 1. september, og kan etter dette kun fravikes etter
avtale med halldrifter. Bestillingen vil bli fakturert fra halldrifter etter gjeldende priser.
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Minimum arrangementstid: Lørdag kl 0900–1330 eller 1330–1800/Søndager kl 1000–1500 eller 1500-2000

4

c) Øvrige idretter kan søke om å avholde stevner, med frist 1. april hvert år. Søknad
sendes Oslo Idrettskrets. Tildeling skjer ved offentliggjøring av endelig hallfordeling.
d) Ledige timer i helgene (etter hallfordelingen) forvaltes av halldrifter etter de
retningslinjer som er gitt i driftskontrakten med Oslo kommune.
4) Klagemulighet
a) Klageinstans for grovfordeling av treningstid er styret i Oslo Idrettskrets
b) Klageinstans for detaljfordelingen (tildelingen til idrettslag) er styret i særkretsene.
K-164 OIKs representasjon på Idrettstinget 2011
OIK har fem delegater på Idrettstinget 2011. Kretstinget har delegert til kretsstyret å
utnevne delegatene. Styret drøftet hvordan utnevningen burde foregå.
Vedtak:
Saken er foreløpig drøftet. Endelig vedtak om hvem som skal representere OIK
på Idrettstinget gjøres på neste styremøte.
K-165 Orienteringssaker
Kretsstyrets representasjon siden sist
Norvald Mo: Utdeling av Akers avis idrettspriser, 31. januar. Innlegg på Statens
idrettskonferanse i Tønsberg, 26. januar.
Astrid W. Kaas: NIFs dialogmøte med særforbund og idrettskretser, 7. februar.
Kate Hege Nielsen: ISU-møte i Bjerke 26. januar og Nordstrand 18. januar. Befaring
med Byutviklingskomiteen på Bjørnsletta skole, 27. januar.
Helene Bugge: ISU-møte i Vestre Aker, 2. februar.
Elektronisk søknadsskjema for kommunale midler
Arbeidet med å utforme og iverksette elektronisk søknadsskjema for kommunale
midler er satt i gang. Firmaet som skal gjøre utviklingsarbeidet heter More og har
inngått en avtale med NIF om slike oppgaver. OIK må selv bære
utviklingskostnadene. Oslo kommune skal kontaktes for å drøfte finansieringen av
utviklingsarbeidet. Et elektronisk søknadsskjema vil spare administrasjonen for mye
saksbehandlingstid og gjøre det enklere for søkerne.
OOF-møte 15. februar
Oslo og omegn friluftsråd (OOF) har invitert til medlemsmøte den 15. februar. Temaet
for diskusjon er om det skal utarbeides felles visjon, mål og retningslinjer for Marka
og en samlet markaplan. Administrasjonen deltar på møtet.
Fastsette dato for nytt møte med ISUene før sommeren
25. mai 2011 kl. 1830-2100. Tema for møtet er kommune- og fylkestingsvalget og
oppsummering av Idrettstinget.
Idrettens dag på Rådhusplassen
34 idrettsaktiviteter er klare til Idrettens dag på Rådhusplassen. Det jobbes med å få i
havn avtaler og godkjenninger for arrangementet. Arbeidet er i rute.
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Miljøfyrtårn – bransjekrav til idretten
Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som et verktøy for å hjelpe private og
offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn er
en av flere aktører innen miljøsertifisering i Norge.
NIF er av stiftelsen invitert til høring i forbindelse med at bransjekravene for idrett
skal revideres. NIF har sendt saken videre til særforbundene og idrettskretsene for
uttalelse med frist 15.2.2011.
I høringen er det mulig å gi innspill på følgende reviderte bransjekrav:
- Idrettslag med administrasjon
- Idrettsanlegg
- Alpinanlegg
- Grønne arrangement
- Tilleggskrav til motorsporstarrangement
- Ny sjekkliste for mindre arrangement
Administrasjonen har vurdert saken og har ingen forslag til endringer i bransjekravene
på de områdene vi har kompetanse og erfaringer, dvs. innenfor de to første og det siste
punktet i listen over.
Idrettsregistreringen 2011

Idrettsregistreringen ble åpnet for alle idrettslag 3. januar 2011 (651 aktive idrettslag i
Oslo) og siste frist for registrering var 31. januar 2011 ved midnatt.
Det ble sendt varsel fra NIF om dette til alle idrettslag 3. januar 2011. Det er senere
sendt purringer 19. januar 2011 og 26. januar 2011.
Den 31. januar 2011 kl. 0900 (siste registreringsdag) var det 180 idrettslag av 651 som
ikke hadde gjort idrettsregistreringen. Administrasjonen valgte å starte en purrerunde
pr. telefon og det ble ringt til 143 idrettslag denne dagen.
Den 2. februar 2011 manglet rapport fra 48 idrettslag. Pr. 7. februar er tallet nede i 43.
Evaluering av Aktiv på dagtid
Norsk institutt for forskning om oppvekst, aldring og velferd (NOVA) skal evaluere
virksomheten i Aktiv på dagtid. Undersøkelsen foregår i uke 7 og 9 i form av en
spørreskjemaundersøkelse. Deltakerne skal fylle ut skjemaene på treningsstedet.
Undersøkelsen kartlegger bl.a. deltakernes bakgrunn, motiver for deltakelse og
oppfatninger om tilbudet. Spørreskjemaet er utformet i samarbeid med
administrasjonen.
Bogstad vinterparadis – stadfestelse av reguleringsplan
I medhold av markaloven § 6 stadfester Miljøverndepartementet reguleringsplan for
del av Bogstad golfbane, Ankerveien vedtatt av Oslo bystyre 21.04.2010, med
følgende tillegg i reguleringsbestemmelsenes § 3:
- Lysstyrken må til enhver tid begrenses til ikke å overstige behovet ut fra den aktivitet
som er på banen. Maksimal tillatt lysstyrke settes til 500 lux.
- Det tillates ikke lys på banen etter kl. 22 mandag til fredag, og ikke etter kl. 19
lørdager og kl. 21 på søndager. Det tillates likevel svak lyssetting til rydding av banen
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i inntil en halv time etter disse tidspunktene.
- Det settes grenser for de direkte lysvirkningene i forhold til omgivelsene. I den
nordre og nordøstre delen av banen vil lysbegrensningen utgjøre ryggen på kote 162.
Belysningen skal dekke internveien på Oslo golfklubb og begrensningen vil derfor i
det nordøstre hjørnet være 3 meter nord og nordøst for internveien. I sør vil
Ankerveien sørside være begrensningen, med koordinater i øst x=591 221, 217
y=6648 245, 461 og mot vest x=591 221, 217 og y=6648 221, 023. I øst vil
bygningslivet på OGK sitt leilighetshus være begrensningen.
Frogner stadion
OIK sender brev til Byrådsavdeling for byutvikling for å presisere hvilke prioriteringer
kretsen har på Frogner. Brevet ble gjennomgått og diskutert.
Deltakelse på idrettsrådskonferansen i Drammen 2.-3. april 2011
Deltakere fra OIK: Norvald Mo, Anya Sødal og Kate Hege Nielsen.
Internt møte om Ekeberghallen
Helene Bugge, Nils Johan Waldenstrøm fra styret (og stiftelsen) og Helge Mood og
Robert Gausen fra administrasjonen utgjør et utvalg som skal vurdere ulike fremtidige
strategier for driften av Ekeberg idrettshall. Det ble kort referert fra deres første møte.
Personalnytt
Det ble orientert om ulike saker vedr. personalet i OIK.
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VEDLEGG

TILDELING 60PLUSS 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Gruppe
Bade-engler
Badeengler Helsetrim
Bekkelaget Gymnastikklag
Bjølsen
Bjørndal
Bryn Manglerud
Bygdøhus
Den Gyldne Spaserstokk
Ekebergsletta
Fjellhytta
Frogner
Furuset Allidrett
Grüner
Grorud Helse Yoga
Hasle-Løren
Holmlia
Holmlia Sportsklubb
Høyenhall
Kjelsås
Kringsjå
Ljan
Manglerud Star
Munkelia
Nordseter
Nordstrand
Norske Studenters Roklub
Oppsal
Oppsal Herrer
Oppsal Yoga
Oslo Døve
Prinsdal
Pynten
Romsås
Røa Sentralt
Sagene 1
Sagene 2
Skeid
Sofienberg
Stabburet
Stovner
Stovner Styrke

Tildelingssum
20.000
0
10.000
17.000
12.000
12.000
15.000
25.000
10.000
20.000
20.000
10.000
7.500
25.000
7.000
40.000
0
25.000
15.000
18.000
25.000
0
0
15.000
10.000
40.000
15.000
10.800
25.000
35.000
15.000
6.000
0
45.000
32.000
31.000
25.000
40.000
35.000
20.000
20.000
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42
43
44
45
46
47
48
49
50

Tekna
Tekna Roing
Trim til musikk
Trosterud Stavgang
Ullern
Vestre Aker Skiklub
VIF-Turliga
Vinderen-Besserud
Årvoll

19.000
0
50.000
10.000
0
20.000
16.000
20.000
20.000
908.300

Tildeling inkludering i idrettslag og klubbtiltak storby 2011

Klubb

Tildeling

Aker Landhockeyklubb

kr
10.000

Alna Cricket

kr
10.000

Ammerud Basket
Ammerud Basket
Ammerud Basket
Ammerud Basket
Andes Fotball club
Bislet Basket
Bjørndal IF
Bygdø Monolitten IL-fotball
Bøler Basket
Bøler Basket
Capoeira Angola klubb
Centrum Tigers
Christiania Minigolf Club
Christiania Roklubb

kr
25.000
kr
kr
kr
30.000
kr
kr
20.000
kr
300.000
kr
14.000
kr
100.000
kr
20.000
kr
20.000
kr
40.000
kr
kr
25.000
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Ellingsrud IL
FK Fortuna Oslo
Fighter Kickboxingklubb
Fokus Bordtennisklubb
Fokus Bordtennisklubb
Fokus Bordtennisklubb
Fokus Bordtennisklubb
Fokus Bordtennisklubb

Fokus Bordtennisklubb
Foreingen til ski-idrettens fremme
Frelsesarmeen Oslo Idrettslag
Frelsesarmeen Oslo Idrettslag
Frelsesarmeen Oslo Idrettslag
Frigg Oslo Fotballklubb
Frikjørerlosjen
Furuset Allidrett IF
Furuset Allidrett IF
Furuset fotball IF
Furuset Håndball IF
Grorud Idrettslag
Grüner fotball IL
Grüner fotball IL
Haugerud IF
Hauketo Idrettsforening
Heming

kr
25.000
kr
kr
35.000
kr
16.000
kr
kr
16.000
kr
16.000
kr
kr
kr
kr
25.000
kr
kr
kr
80.000
kr
kr
200.000
kr
90.000
kr
kr
kr
kr
30.000
kr
86.000
kr
225.000
kr
100.000
kr
-
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Holmlia Sportsklubb
Høybråten Basketballklubb
Kjelsås IL fotball
Kjelsås IL fotball
Kjelsås IL fotball
Kjelsås IL Basket
Klemetsrud Idrettslag
IL Koll Volleyballgruppen
Korsvoll IL
Kringsjå Sports klubb
Lillomarka Orienteringslag
Lillomarka Skiklubb
Lindeberg sportsklubb Ski

kr
200.000
kr
20.000
kr
kr
40.000
kr
15.000
kr
50.000
kr
50.000
kr
20.000
kr
120.000
kr
10.000
kr
25.000
kr
30.000
kr
123.000

Linderud-Grei Toppfotball
Manglerud Star fotball
Manglerud Star fotball
Maridalen Hestesportklubb
Oppsal Fotball IF
Oslo Ballkam Softball og Baseball
Klubb
Oslo Capoeira Klubb
Oslo Døves Sportsklubb
Oslo Karateklubb
Oslo Karateklubb
Oslo Rugby Klubb
Oslo Sandvolleyballklubb
Oslo Tennisklubb

kr
kr
140.000
kr
kr
12.000
kr
22.000
kr
45.000
kr
kr
30.000
kr
40.000
kr
kr
22.000
kr
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Oslo Volley
Oslo Volley
Rommen Sportsklubb
Rommen Sportsklubb
Sagene Idrettsforening
Sagene Idrettsforening
Sagene Idrettsforening
Sagene Idrettsforening
Sagene Idrettsforening
Sagene Idrettsforening
Skeid
Skeid
Sportsklubben Sterling
Sportsklubben Vidar
Stovner Bokseklubb
Sveiva innebandy
Søndre Aas gård kjøre og ridekl.
Tao Kampsport Klubb Oslo
IK Tjalve
Tojang Kampsportklubb
Tojang Kampsportklubb
Tojang Kampsportklubb
Tojang Kampsportklubb
Tøyen Taekwondo klubb
Tøyen Taekwondo klubb

kr
70.000
kr
kr
36.000
kr
36.000
kr
60.000
kr
kr
28.000
kr
40.000
kr
20.000
kr
24.000
kr
55.000
kr
70.000
kr
kr
40.000
kr
15.000
kr
35.000
kr
kr
kr
kr
45.000
kr
kr
kr
kr
30.000
kr
30.000
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Ullevål IL
Vestre Aker Skiklubb- innebandy
VIF innebandy
VIF innebandy
VIF fotball/Vålerenga mot rasisme
VIF fotball/Vålerenga mot rasisme
Vålerenga fotball
Vålerenga fotball
Årvoll IL
Årvoll IL
Årvoll IL
Åsbråten Idrettslag
Åsbråten Idrettslag
Sum søknader 70 klubber

kr
50.000
kr
40.000
kr
kr
kr
80.000
kr
kr
32.000
kr
15.000
kr
60.000
kr
kr
40.000
kr
kr
kr
3.523.000
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