ÅRSRAPPORT FRA STIKOMITEEN FOR ÅRET 2011.
Arbeidet i stikomiteen ble en del preget av OIF´s 110-årsjubileum. Etter initiativ fra hovedstyret ble vi
på et fellesmøte med o-avd., skiavd. og styret for Ulvåshytta tildelt oppgaver i forbindelse med
markeringa av jubileet. Vi i stikomiteen skulle lage opplysningsskilt og sette opp på aktuelle steder
langs Ulvåsveien. Dessuten skulle vi på ”Ulvåsdagen” tilby en guidet tur fra Ulvåsen til Raudhåmmårn,
ha en guide oppe på Gauphiet, og sammen med ski-avd. vise noen sjølproduserte filmer i Olavsbu.
Følgende skilt ble laget og satt opp: 1)Om Joplassen (satt opp på tavla i krysset på Rønningen). 2)Om
Lysthusflata og 3)om skyttergrava satt opp tett ved skyttergrava i krysset på Lysthusflata. 4)Om LitjUlvåsen og 5)om Ulvåsbakken satt opp i veikanten rett overfor de to nevnte bakkene. 6)Om den
gamle Ulvåshytta satt opp på tomta etter gammelhytta, og 7)om ”Vasshølet”, et skilt på den andre
sida av vegen som viser der det ble hentet vatn i bekken til bruk i hytta. Det siste skiltet, 8)er en
informasjon om den nye Ulvåshytta og står på info-tavla på parkeringsplassen.
Den guida turen ble en suksess med noen og tretti deltakere. Mange besøkte Gauphiet, men det var
lite behov for guide. Filmframvisninga ble nok ikke de store opplevelsene; det nye Olavsbu er et flott
bygg, men egner seg dårlig som kinolokale på høylys dag.
I 1992 ble det laget en natursti/skogsti i Ulvåsmarka. Dette ble gjort av Kontaktutvalget for skogbruk i
Orkdal i samarbeid OIF´s o-avdeling og Orkanger ungdomsskole. Det var en flott natursti med 20
opplyslingsplakater langs en sti på ca.2km med start og mål i Ulvåsen. Stien ble mye brukt av skoler,
barnehager og folk flest så lenge stien var OK, men den ble ikke vedlikeholdt, og etter få år var det
bare noen nakne stolper igjen.
Stikomiteen fikk i fjor forespørsel fra Statskog om vi kunne sette den i stand igjen. Under forutsetning
av at det ikke ville koste OIF noe, tok vi på oss ansvaret. Sammen med de to grunneierne, Marie
Richter og Knut Røst (Statskog) og dessuten drivkrafta for stien i 1992, Erling Revhaug, hadde vi en
befaring i området i fjor høst. Arbeidet er nå godt i gang, og vi håper at den nye stien vil bli klar i
løpet av forsommeren. Vedlikeholdet av naturstien vil sammen med det øvrige stinettet bli OIF´s
ansvar.
Ellers er vedlikehold en meget viktig del av arbeidet for stikomiteen. Stiene gror fort igjen, bruer og
klopper må ofte repareres, skriften på skiltene må friskes opp nå og da, osv.
Stikomiteens eget kart har i en årrekke vært gratis og er utlagt i Ulvåshytta, Klubbhuset og i noen
butikker og kontorer. Det er også å finne på lagets hjemmeside (orkanger-if.no). Men kartet har nok
behov for en oppdatering, noe vi håper å gjøre i 2012. Det oppdaterte kartet vil ikke bli opptrykt,
men vil selvfølgelig bli å finne på hjemmesida.
Vi vil til slutt minne om de tre filmene vi har laget: ”Veien opp til marka”, ”Bygging av ny Ulvåshytte”
og ”Stikomiteens arbeid”. Vi er ubeskjedne nok til å mene at de bør være av interesse for flere OIFere, og dessuten ha historisk verdi.

