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Styret har bestått av: 

Leder Rolf Wærnes 

Nestleder Ann Karin Evjen 

Sekretær Ruth N. Thoresen 

Kasserer Henny Helbæk 

Materiellforvalter Oddveig Lien 

Leder Tur-O Heidi Flå 

Styremedlem  / VDG Per Roar Strand 

Styremedlem  Ola Neraune 

Styremedlem Edel Guldseth 

 

Det er avviklet 4 styremøter og behandlet til sammen 25 saker.  

Dessuten er en del mindre saker drøftet pr. e-post og telefon. 

 

Møter  

Laget var dette året ikke representert på kretstinget i STOK. 

Avdelingen har vært representert på samtlige avdelingsmøter og årsmøtet, i tillegg til div. 

andre interne møter / kurs i OIF. 

Avdelingen har arrangert ett møte i O-sonen og ett møte i Orkla / Gaula-karusellen, hvor  

Rolf Wærnes, Ann Karin Evjen og Anders Solstad har deltatt. Her har gjennomføringen av 

karusellen blitt drøftet, og terminlista for kommende sesong blitt bestemt.  

Rolf Wærnes har deltatt på terminlistemøte i STOK og på arrangementmøte til Bedrifts-o-

kretsen. 

 

Arrangement / Løp 

Bedrifts-o-løp ble for første gang arrangert av OIF i Ulvåsen 26. juli, med Rolf Wærnes som 

løpsleder og Odd Petter Thoresen som løypelegger. Til sammen 150 løpere stilte til start, og 

vi fikk gode tilbakemeldinger både på løyper og arrangement.  

Stafetten i Orkla / Gaula-karusellen arrangerte vi fra Håmanntjønna på Geitryggenkartet 10. 

september, med Ola Neraune som løypelegger. Fine forhold og løyper, men dessverre kun 32 

løpere. Dette var avslutningen på årets karusell, og dermed premieutdeling etter målgang. 

Klubbmesterskapet 29. juni var Børsa IL teknisk arrangør av, og løpet foregikk på Monset-

kartet med Alvåsen som samlingsplass. Fra OIF deltok 16 løpere, og følgende klubbmestere 

ble kåret: Kari Moa Solstad, Anne Moa Solstad, Randi Wærnes Bartnes, Mette Moa, Ann 

Karin Evjen, Oddveig Lien, Jan Peder Hegdal, Anders Solstad, Rolf Wærnes, Ola Neraune, 

Magnar Fandrem. 

Treningsløpene ble også denne sesongen arrangert sammen med Børsa IL, og til sammen 

hadde vi 13 løp. Derav arrangerte vi 7, inkludert en 2-mannsstafett, Jubileumsløpet i Ulvåsen 

24. juni og natt-løpet med etterfølgende sammenkomst på Østhusen 28. september. 

 

Opplæring 

Grunnet dårlig deltagelse på de siste års opplæringskurs ble det besluttet å sløyfe disse i år. I 

stedet hadde vi opplæring i forbindelse med starten av tur-o i Ulvåsen, og Anders Solstad har 

bistått barnehagen på Evjen med opplæring / løyper to ganger i løpet av sesongen. 

Dessuten har det ved alle treningsløp vært løyper for nybegynnere. 

 



Resultater 
Deltagelsen på større løp har også denne sesongen vært beskjeden fra våre løpere, men noen 

flotte plasseringer og medaljer har blitt hentet hjem. Oddveig Lien tok gull både i KM 

mellomdistanse og på langdistansen under Midtnorsk. Rolf Wærnes tok gull under KM både i 

sprint og langdistanse, mens Ola Grendal tok bronse i KM sprint. 

Lagmessig kom vi også i år på andreplass i Orkla / Gaula karusellen, hvor Rolf Wærnes og 

Ola Grendal var våre største poengsankere.  

 

Kart 
Geitryggen-kartet ble ferdigstilt på vårparten, og synfarer / tegner Anton Bjartnes leverte et 

meget godt resultat, som vi kommer til å ha mye glede av i årene framover. 

Regnskapet for prosjektet er godkjent, og resterende spillemidler på 36 000 kr. er mottatt.  

Nærmiljøkart / Skolekart: O-avdelingen samarbeider med Orkdal kommune og Sør-Trøndelag 

fylkeskommune om å skaffe alle skolene i Orkdal kommune nærmiljøkart. Disse vil bli laget 

etter Norges Orienteringsforbunds sprintnorm, og målsettingen var å få kartene ferdig i løpet 

av 2011. På grunn av div. forsinkelser i saksgangen ble oppstart av synfaringen forskjøvet, og 

dermed kom vinteren, men både synfaring og ferdigstilling er nå lovet i løpet av 2012. 

Områdene er ved Orkanger barne- og ungdomsskole, Evjen skole, Grøtte skole og Årlivoll 

skole. Gjølme skole har eget kart fra 2007, og trenger derfor ikke nytt. 

Disse kartprosjektene finansieres hovedsaklig gjennom spillemiddelordningen for mindre 

kostnadskrevende nærmiljøanlegg. 

 

Økonomi 
Som regnskapet viser er det fortsatt full kontroll og god økonomi i avdelingen.  

 

Turorientering 

Antall deltakere viser en gledelig økning i forhold til fjoråret, med 68 solgte konvolutter og 35 

ekstra klippekort. Nytt av året var markering av oppstarten på sesongen ved Gauphiet i 

Ulvåsen og en felles tur til fjell-postene ved Fjellkjøsen. Tilbakemeldingene på opplegget er 

positive, og vi har til sammen mottatt 60 kort for registrering i OIF. De aller fleste har besøkt 

30 poster eller mer, og er med i trekningen av tre gavekort som også er nytt for året.  

Neste sommer blir 10 poster satt ut på kart over Hovsbakkan / Ulvåsen, 10 poster på 

Geitryggen-kartet sør for Oksbåsveien, 10 poster på Geitryggen-kartet med utgangspunkt fra 

Håmanntjønna, 30 poster i Knyken og 10 fjell-poster i Omnsfjellet med utgangspunkt fra 

Langlidalen.  

 

Tildelte arrangement i 2012 

Orkla / Gaula karusellen onsdag 13. juni. 

Bedriftsløp i Ulvåsen tirsdag 26. juni.  

Tambarskjelven med KM langdistanse på Geitryggen-kartet lørdag 8. september. 


