ÅRSBERETNING FOR ORIENTERINGSAVDELINGEN I OIF 2012

Styret har bestått av :
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Materialforvalter
Leder Tur-o
Styremedlem / VDG
Styremedlem
Styremedlem

Rolf Wærnes
Ann Karin Evjen
Mette Moa
Henny Helbæk
Oddveig Lien
Heidi Flå
Per Roar Strand
Ola Neraune
Edel Guldseth

Det er avviklet 4 styremøter og behandlet 24 saker.
En del mindre saker er drøftet pr. e-post og telefon.
Møter
Laget var ikke representert på kretstinget i STOK.
Avdelingen har vært representert på samtlige avdelingsmøter og årsmøtet, samt andre interne
møter i OIF.
Videre ett møte i O-sonen og to møter i Orkla / Gaula- karusellen. Dessuten
rekrutteringssamling, arrangørmøte og terminlistemøte i STOK, og terminliste- og
arrangørmøte i Bedriftskretsen.
Møte med Byåsen IL 27. november ang. et evt. samarbeid om et større arrangement.
Resultatet ble en søknad om å få arrangere Midt- Norsk Mesterskap med innlagt Norgescup
28.-30. august 2015 i Knyken og Idrettsparken. Mesterskapstildeling på kretstinget i februar
2013.

Arrangement / løp






Treningsløpene ble også i år arrangert i samarbeid med Børsa IL. Til sammen har det
vært 13 løp, inklusive 2 nattløp og et treningsløp i fjellterreng.
Klubbmesterskapet gikk av stabelen på Nedre Rødåsen 8. august med Arne Grønset
som løypelegger og arrangør. OIF stilte med 18 løpere, derav 5 nybegynnere.
Klubbmestre ble: Anja Lorenzen, Stian Lorenzen, Bastian Asphjell Heggset, Anne
Moa Solstad, Kari Moa Solstad, Ann Karin Evjen, Oddveig Lien, Ola Grendal, Randi
W.Bartnes, Mette Moa, Rolf Wærnes, Arild Wærnes, Anders Solstad.
Løp nr. 2 i Orkla / Gaula-karusellen ble arrangert av OIF i Solsjøbygda 14.juni med 77
startende. Samlingsplass ved Solsjøen, med Ola Grendal som løypelegger. Hustrig,
bløtt og kaldt.
Bedrifts-o-løp 26. juni i Ulvåsen med hele 225 løpere. Løpsleder og løypelegger Rolf
Wærnes. Mange godord fra løperne om løyper, kart og terreng.



Tambarskjelven med innlagt KM langdistanse ble arrangert ved Håmånnstjønna 8.
september. Krevende løp med mye regn og kaldt høstvær. Løypelegger Ola Neraune
fikk gode tilbakemeldinger om løypene.

Rekrutteringsarbeid
Gledelig i år er at vi har tatt et skritt videre i rekrutteringsarbeidet. Vi har hatt o-trening for
barn fra 7 år og oppover i området rundt Ulvåshytta. Treningene ble ledet av Anders Solstad,
og har bestått av fysiske aktiviteter basert på lek. Fokus også på orienteringsteknikk, med
øvelser i bruk av kart og kompass. Bra oppmøte av engasjerte barn og foreldre.
Kart
Det arbeides nå med å ferdigstille nærmiljøkart / skolekart. Kartene dekker områdene rundt
Evjen skole, Grøtte skole, Årlivoll skole og skolene på Orkanger, inkludert Idrettsparken.
Gjølme skole har kart fra før. Kartene er nå ferdig synfart og vil være ferdig reintegnet i løpet
av februar 2013.
Økonomi
Avdelingen har god økonomi. Store innkjøp i år har vært nytt telt og strømaggregat.
Turorientering / Månedens løype
Starten på årets tur-o-sesong ble markert ved gapahuken i Ulvåsen sist på mai. Det var
servering av pølser, kaffe og kaker. Ei kort løype var satt ut i nærområdet.
70 poster har stått ut i Ulvåsmarka, på Geitryggenkartet, Knyken og Langlidalen. 57
konvolutter + 36 kort er solgt og 66 kort er levert inn. Gledelig med 16 helt nye deltagere.
Neste års områder blir Ulvåshytta, Lomtjønna, Spjøtlia, Knyken, Knippfjellet.
Månedens løype ble satt ut ved Espa og i Ulvåsen i juni, juli og august. Et gratis tilbud med
nye løyper for hver måned, men liten deltakelse.
Hederspris
Ola Neraune ble hedret som Årets ildsjel fra Orkdal kommune. I begrunnelsen for tildelingen
legges det vekt på at han har vært aktiv innen skihopp og langrenn og lagt ned en formidabel
innsats i Knyken. I o-gruppa er Ola aktiv løper og løypelegger og han har lagt ned et stort
arbeid innen revidering og synfaring av kart.
Tildelt arrangement i 2013
Orkla / Gaula karusell, løp 2, 12. juni.
Tambarskjelven med innlagt KM sprint 18. august i Idrettsparken.

