ÅRSBERETNING FOR ORIENTERINGSAVDELINGEN I OIF 2010

Styret har bestått av:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Materiellforvalter
Leder Tur-O
Styremedlem / VDG
Styremedlem
Styremedlem

Rolf Wærnes
Ann Karin Evjen
Ruth N. Thoresen
Henny Helbæk
Oddveig Lien
Heidi Flå
Per Roar Strand
Ola Neraune
Edel Guldseth

Det er avviklet 3 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.
Avdelingen har vært representert på samtlige avdelingsmøter og årsmøtet, i tillegg til div.
andre interne møter i OIF.
Rolf og Ann Karin har deltatt på o-sonemøter hvor gjennomføringen av Orkla / Gaula
karusellen drøftes, og hvor terminlista for kommende sesong bestemmes.
O-avdelingen var ansvarlig for årets fellesmøte for markaavdelingene i Ulvåshytta.
Arrangement / Løp
Tambarskjelven med innlagt KM mellomdistanse ble arrangert fra Oksbåsen 30. mai.
Ola Neraune var løypelegger, og totalt deltok 167 løpere pluss en del småtroll.
Geitryggen-kartet ble benyttet, og vi fikk skryt fra deltakerne for et flott arrangement.
Klubbmesterskapet 24. juni ble arrangert i fellesskap med Børsa IL ved Mjovatnet.
Ola Grendal var ansvarlig, og fra OIF deltok 16 løpere.
Følgende klubbmestere ble kåret: Kari Moa Solstad, Anne Moa Solstad, Elfrid By, Ann Karin
Evjen, Oddveig Lien, Arild Wærnes, Anders Solstad, Øyvind Østeggen, Arne Grønset,
Magnar Fandrem.
Orkla / Gaula karusellen arrangerte vi fra Sølberget 25. august med 72 løpere. Ola Neraune
var også her løypelegger, og vi benyttet deler av det nyreviderte kartet over Ustmarka.
Treningsløpene ble også denne sesongen arrangert sammen med Børsa IL. Til sammen hadde
vi 11 løp, og derav arrangerte vi 5 av løpene, inkludert en 2-mannsstafett og 1 natt-løp.
Avslutningsløpet med etterfølgende sammenkomst foregikk på Østhusen 29. september.
I tillegg hadde vi gleden av å arrangere en treningsdag for det norske o-landslaget i forkant av
årets VM i Trondheim. Første treningsøkt forgikk som intervalltrening med jaktstart i
Ulvåsen, og andreøkta var roligere med mellomdistansepreg på Geitryggen-kartet. Dagen ble
avsluttet med sponsor-middag på Bårdshaug Herregård.
Arrangement / Tilstelninger
Julebordet ble avholdt sammen med Børsa IL 4. desember i Lyngstua.

Opplæring
De 6 opplæringskveldene vi hadde sammen med Børsa IL i Ulvåsen, gav heller ikke i år noe
løft angående rekrutteringen. Totalt var 11 personer med på opplegget, en eller flere av
kveldene. For neste sesong vil vi derfor vurdere å arrangere opplæringskveldene på andre
steder enn i Ulvåsen.
Resultater
Resultatmessig kom vi denne sesongen på en klar andreplass i lagkonkurransen i Orkla/Gaula
karusellen, noe vi er svært godt fornøyd med. IL Leik var suverene også dette året.
Ellers er det evigunge Oddveig Lien som har deltatt mest på andres løp denne sesongen, og
hennes beste prestasjon var andreplassen i sammendraget under WOC Tour (VM i
Trondheim). Dessuten ble hun kretsmester på hjemmebane ved Oksbåsen.
Deltagelsen fra OIF på krets- og nasjonale løp er ellers lav for tiden, men under Høstløpet i
Børsa fikk vi en gledelig opptur med hele 13 løpere.
Kart
Geitryggen-kartet ble ferdig synfart på seinhøsten, og Anton Bjartnes regner med å få
ferdigstilt kartet så snart snøen forsvinner til våren.
Nye områder på kartet over Ustmarka, som Ola Neraune har digitalisert er også synfart, men
fortsatt gjenstår store arealer.
Spillemidler
Resterende spillemidler for Geitryggen-kartet på 36 000 kr. regner vi med å få utbetalt etter at
kartet blir ferdigstilt våren 2011.
Dessuten fikk vi i år innvilget 4 000 kr. i barne- og ungdomsmidler fra o-forbundet i
forbindelse med vårt rekrutteringsopplegg.
Økonomi
Som regnskapet viser er fortsatt økonomien i avdelingen god. Når en tar i betraktning at alle
utgifter i forbindelse med Geitryggen-kartet nå er betalt, og at vi har til gode både spillemidler
og tilbakebetaling av mva. så er det full kontroll over økonomien..
Turorientering
Denne sesongen hadde en merkbar nedgang i deltagelsen i forhold til fjoråret, som hadde en
gledelig oppgang. Totalt ble det solgt 52 konvolutter pluss 31 ekstra klippekort, og vi har fått
innlevert 57 klippekort for registrering. I 2009 ble det solgt 80 konvolutter pluss 49 kort.
Gode tilbakemeldinger også i år på fjellpostene som var i Slettfjellet, selv om det ble en litt
lang tur i tunge myrer.
Områdene for neste års tur-o blir Hovsbakkan, Ulvåsen, Knyken og Fjellkjøsen.
Tildelte arrangement i 2011
Bedriftsløp i Ulvåsen tirsdag 26. juli.
Orkla / Gaula karusellen med stafett 10. september på Geitryggen-kartet.

