
ÅRSBERETNING FOR ORIENTERINGSAVDELINGEN I OIF 2009 
 
 
 

Styret har bestått av: 
Leder Rolf Wærnes 
Nestleder Ann Karin Evjen 
Sekretær Thor Isdahl 
Kasserer Henny Helbæk 
Materiellforvalter Oddveig Lien 
Leder Tur-O Aud Kalvø 
Styremedlem  / VDG Per Roar Strand 
Styremedlem  Ola Neraune 
Styremedlem Edel Guldseth 
 
Det er avviklet 4 styremøter og behandlet til sammen 22 saker.  
Dessuten er en del mindre saker drøftet pr. e-post og telefon. 
 
 
Møter  
Laget var ikke representert på kretstinget i STOK, men på terminlistemøtet for kommende 
sesong var Rolf til stede. 
Ellers har avdelingen vært representert på samtlige avdelingsmøter og årsmøtet, i tillegg til 
div. andre interne møter i OIF. 
Rolf, Ann Karin og Ola har deltatt på o-sonemøter hvor gjennomføringen av Orkla / Gaula 
karusellen drøftes, og hvor terminlista for kommende sesong bestemmes.  
 
Arrangement / Løp 
Orkla / Gaula karusellen arrangerte vi ved Oksbåsen 27. mai, med Odd Petter Thoresen som 
løypelegger. Geitryggen-kartet ble også i år benyttet, og totalt deltok 83 løpere. 
Arrangementet ble greit gjennomført, og vi fikk skryt både av fin samlingsplass, godt kart og 
greie løyper. 
 
Klubbmesterskapet 30. juni ble arrangert i fellesskap med Børsa IL ved Kvernsjøen. Totalt 
deltok 26 løpere hvorav 14 fra OIF. 
Følgende klubbmestere ble kåret: Kari Moa Solstad, Anne Moa Solstad, Elfrid By, Ann Karin 
Evjen, Jan Peder Hegdal, Anders Solstad, Øyvind Østeggen, Thor Isdahl, Magnar Fandrem. 
 
Treningsløpene ble også denne sesongen arrangert sammen med Børsa IL. Til sammen hadde 
vi 12 løp, og derav arrangerte vi 7 av løpene, inkludert en 2-mannsstafett, 1 fjell-løp og 1 natt-
løp. Avslutningsløpet med etterfølgende sammenkomst foregikk på Østhusen 30. september. 
 
Arrangement / Tilstelninger 
Under Orkanger 2009 deltok o-avdelingen med salgsbod og informasjon på lørdagens 
arrangement i Orkdalsveien. 
Orkdalsmessa hadde frivillighet som messetema dette året, og o-avdelingen deltok sammen 
med de andre avdelingene og hovedlaget i OIF. 
Julebordet ble avholdt i Lyngstua sammen med Børsa IL. 
 
 



 
Trenerkurs 
Ann Karin Evjen og Anders Solstad har gjennomført Grunnkurset innen orientering.  
 
Opplæring 
Rekrutteringen til o-sporten har vært dårlig i mange år, og derfor prøvde vi i sommer med o-
trening / -kurs for nybegynnere. Det ble avviklet fire treningskvelder i Ulvåsen, og totalt var 
15 personer med på opplegget, en eller flere av kveldene. Opplegget ble gjennomført sammen 
med Børsa IL, men dessverre var det få deltakere fra OIF. 
 
Resultater 
Resultatmessig kom OIF på fjerdeplass i Orkla / Gaula karusellen, kun slått med fattige 2 
poeng av Melhus IL på tredjeplass. Vinner ble IL Leik foran OL Gaula. Individuelt ble 
Oddveig Lien vår beste løper i karusellen med tredjeplass i sin løype. 
Oddveig har også totalt vært lagets beste løper gjennom sesongen. Hun ble kretsmester på 
mellomdistanse, og løp inn til to klasseseire under Norsk O-festival i Bærum. 
 
Kart 
Geitryggen-kartet ble ikke ferdig i sin helhet denne sesongen heller, men Anton Bjartnes 
regner med å få ferdigstilt hele kartet i løpet av seinhøsten 2010.  
Deler av det nye kartet over Ustmarka, som Ola Neraune har digitalisert, synfart og tegnet ble 
denne sesongen benyttet for første gang til treningsløp. Kartet er meget bra, og Ola fikk skryt 
for sitt arbeid av flere gode, rutinerte o-løpere fra andre klubber. 
 
Utstyr 
Ingen investering i utstyr dette året, men Rolf har overtatt en meget god laser printer som o-
avdelingen benytter til utskrift av kart, mot at avdelingen bærer kostnadene med papir og 
toner. 
 
Spillemidler 
Søknaden om spillemidler til Geitryggen-kartet ble innvilget med 51 000 kr. i år, og av dette 
har vi fått utbetalt 15 000 kr. for våre utgifter til nå. Dessuten fikk vi tilbakebetalt 6 000 kr. i 
momsrefusjon på kartarbeidet. 
Vi fikk også innvilget 3 500 kr. i barne- og ungdomsmidler fra o-forbundet i forbindelse med 
vårt rekrutteringsopplegg.  
 
Økonomi 
Som regnskapet viser er fortsatt økonomien i avdelingen god, og det er full kontroll over den 
økonomiske biten av kartarbeidet. 
 
Turorientering 
Interessen for årets tur-o viste en gledelig stigning fra forrige sesong. Det ble totalt solgt 80 
konvolutter (19 flere enn i 2008), pluss 49 ekstra klippekort. Spesielt har vi fått gode 
tilbakemeldinger på våre fjell-poster, som i år var satt ut i Koksteinfjellet. 
67 klippekort er innlevert for registrering, noe som er 5 kort mindre enn forrige år.  
Områdene for neste års tur-o er nå bestemt til Ulvåsmarka, Knyken og Slettfjellet. 
 
Tildelte arrangement i 2010 
Tambarskjelven med innlagt KM mellomdistanse for Sør-Trøndelag 30. mai. 
Orkla / Gaula karusellen med normaldistanse 25. august. 


