
ÅRSBERETNING FOR ORIENTERINGSAVDELINGEN I OIF 2015 

 

 

 
Styret har bestått av : 

 

Leder                              Rolf Wærnes 

Nestleder                        Ann Karin Evjen 

Sekretær                         Mette Moa 

Kasserer                         Elfrid By 

Materialforvalter            Oddveig Lien 

Styremedlem                  Jørgen Indergård 

Vararepresentant            Ola Neraune 

Vararepresentant            Tore Kanestrøm 

 

Underutvalg Tur-o          Heidi Flå 

Underutvalg VDG          Per Roar Strand 

 

Det er avviklet 3 styremøter og behandlet 13 saker. 

En del mindre saker er drøftet pr. E-post og telefon. 

 

Møter 
 

Laget var representert med lederen 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 arrangørmøte i 

STMBK og terminlistemøte i STOK. 

Det har vært 4 møter med Byåsen IL ang. Midt Norsk Mesterskap i orientering 2015. 

Fem deltakere ved NOF`s turorientering- og løypeleggerseminar på Stjørdal. 

 

Arrangement / løp 

 

Treningsløpene ble også i år arrangert i samarbeid med Børsa IL. Det har til sammen vært 

10 løp, derav 1 fjelløp og 1 nattløp. 

Klubbmesterskapet ble arrangert 17.juni av Børsa IL med start og mål på Toillvolln.   

En trivelig kveld med bål og sosialt samvær. 

OIF stilte med 17 deltakere, deriblant 4 løpere i nybegynnerklassen.                                             

Klubbmestre ble : Oddveig Lien, Mette Moa,  Anders Klungervik Berdal, Tore Kanestrøm, 

Øivind Østeggen, Ola Grendal og Ola Neraune. 

24.juni arrangerte OIF løp nr. 3 i årets Orkla/Gaula-karusell på Geitryggen-kartet, 

med parkeringsplassen ved Lomtjønna som samlingsplass. 78 deltagere stilte til start. 

Gode løyper lagt av Tore Kanestrøm og Ola Grendal. Det ble 2 løypeseire til OIF ; 

Ola Neraune og Rolf Wærnes. 

Bedriftsløp i Ulvåsen 2.juni. 223 løpere stilte til start. Gode tilbakemeldinger både 

for fint terreng og krevende løyper lagt av Ola Skorstad og Rolf Wærnes. 

15.september arrangerte vi skolesprint i orientering i idrettsparken. Løpet ble 



arrangert i samarbeid med to av våre hovedsponsorer under Midt Norsk Mesterskap, nemlig 

Orkdal Sparebank og Orkdal Energi. Alle elever i femte, sjette og sjuende trinn ved alle 

skolene i Orkdal kommune var invitert til å delta. Til sammen 351 elever stilte til start. 

Positive tilbakemeldinger både fra elever og lærere. 

 

 

Midt Norsk Mesterskap 2015 

 

 

28.-30. august arrangerte vi i samarbeid med Byåsen IL Midt Norsk Mesterskap i 

orientering. Sprint i Idrettsparken fredag kveld med rundt 400 løpere til start. Lørdag var det 

langdistanse i Knyken. Omlag 500 løpere til start her. Søndag var siste konkurransedag med 

stafett på programmet. 124 lag til start. Under stafetten var det lagkonkurranse for barn opp 

til 12 år. 

Det ble et vellykket mesterskap på alle måter. Gode tilbakemeldinger og fin omtale av både 

arenaer, terreng og løyper. 

Takk til hovedsponsorer : Orkdal Sparebank, Orkdal Energi og Marin Harvest. 

Takk også til Orkdal kommune for økonomisk støtte. 

 

Rekrutteringsarbeid 

 

Egne treninger for ungene også i år. Ansvarlig for treningene i Ulvåsen har vært Anders 

Solstad. 

 

Økonomi 

 

Avdelingen har god økonomi. Det ble et fint overskudd etter Midt Norsk Mesterskap. 

 

 

Turorientering 

 

Finn-fram-dagen 2.pinsedag markerte starten på tur-o-sesongen. Rundt 30 personer hadde 

tatt turen til Ulvåsen. Deltakerne fikk prøvd seg på stjerneorientering, en lett o-løype og 

natursti m.m. Det var som vanlig servering av mat og drikke og salg av tur-o-konvolutter. 

En vellykket dag for store og små, selv om været ikke spilte helt på arrangørens side. 

Ansvarlig for Finn-fram-dagen var Heidi Flå. 

Årets tur-o-poster har stått ut i områdene Ulvåshytta, Geitryggen, Jamtfjellet og Knyken. 

Det er solgt 87 konvolutter og 59 ekstra kort, noe som er en liten økning fra i fjor. 

Konvoluttene kunne i år også kjøpes på nett. 

Nytt i år var Grønn løype. 9 poster/ stolper på nærmiljøkartet på Evjen og 7 poster / stolper 

på Grøtte. Gratis. Kart og brukerinformasjon på nett. Grønn løype på Evjen ble besøkt av 20 

skoleelever + 5 andre utenom. På Grøtte deltok 41 elever + 4 andre utenom. 

 

 

Tildelte arrangement i 2016 

 

Orkla / Gaula-karusell, stafett + premieutdeling, 10. september. Knykenkartet ? 

 


