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ÅRSBERETNING FOR ORIENTERINGSAVDELINGEN I OIF 2008 
 
 
Styret har bestått av: 
Leder Rolf Wærnes 
Nestleder Ann Karin Evjen 
Sekretær Thor Isdahl 
Kasserer Henny Helbæk 
Materiellforvalter Oddveig Lien 
Leder Tur-O Aud Kalvø 
Styremedlem 1 Odd Petter Thoresen 
Styremedlem 2 Ola Neraune 
Styremedlem  / VDG Per Roar Strand 
Varamedlem Edel Guldseth 
 
Det er avviklet 5 styremøter og behandlet til sammen 28 saker.  
Dessuten er en del mindre saker drøftet pr. e-post og telefon. 
 
Møter / Kurs 
Laget var ikke representert på kretstinget i STOK, men på terminlistemøtet for kommende 
sesong var Rolf til stede. 
På Strategisamlingen som hovedlaget i OIF avholdt, var o-avdelingen representert med 
følgende fire fra styret: Rolf, Ann Karin, Thor og Per Roar. 
Ellers har avdelingen vært representert på samtlige avdelingsmøter og årsmøtet, i tillegg til 
div. kurs / møter i forskjellige interne utvalg i OIF. 
Rolf og Ann Karin har deltatt på o-sonemøter hvor Orkla / Gaula karusellen planlegges og 
drøftes, og Rolf og Ola var deltakere på løypeleggerkurs med ocad i regi av o-sonen. Dessuten 
deltok Ola på kurs i Trondheim hvor karttegning med ocad var tema, og Rolf har avholdt kurs 
i løypelegging med ocad for lærerne ved Årlivoll skole.  
 
Arrangement 
Tambarskjelven ble arrangert fra Oksbåsen 31. mai med 93 deltakere.  Løpet gikk under 
glimrende forhold på det ”nyreviderte” Ulvåshytta-kartet.  Arrangementet var meget 
vellykket, selv om deltakelsen med fordel kunne vært mye større. 
 
Orkla / Gaula karusellen arrangerte vi fra hytta til Mjøen ved Oksbåsen 20. august. Dette var 
første gang at deler av det nye Geitryggen-kartet ble benyttet. Her deltok 94 løpere, og vi fikk 
mye skryt både av det nye kartet og arrangementet, som i ettertid ble kåret til beste løp i 
karusellen dette året. 
 
Klubbmesterskapet 19. juni ble arrangert fra Metliåsen på Knyken-kartet. Dette var som 
vanlig et fellesarrangement med Børsa IL, og totalt deltok 29 løpere hvorav 16 fra OIF. 
Følgende klubbmestere ble kåret: Anne Moa Solstad, Elfrid By, Heidi Flå, Henny Helbæk, 
Oddveig Lien, Jan Peder Hegdal, Anders Solstad, Rolf Wærnes, Thor Isdahl, Magnar 
Fandrem. 
 
 



Treningsløpene ble også denne sesongen arrangert sammen med Børsa IL. Totalt hadde vi 13 
løp, og derav en 2-mannsstafett og tre nattløp. Avslutningsløpet med etterfølgende 
sammenkomst foregikk på Østhusen 10. oktober. 
 
Gildesprinten ble denne sesongen ikke arrangert av oss, men vi bisto både Orkanger 
Barneskole og idrettsklassen ved Follo med kart, EKT-utsyr og medhjelpere til deres løp i 
Ulvåsen. 
 
Resultater
Resultatmessig ble vi bedre enn på mange år i Orkla / Gaula karusellen, hvor vi lagmessig 
kom på en meget hederlig 3. plass. Individuelt ble Magnar Fandrem beste løper sammenlagt 
fra OIF med sin 3. plass, tett fulgt av Oddveig Lien og Ola Neraune som begge tok 4. plassen 
i sine løyper.  
Deltakelsen fra våre løpere på større arrangement (regionale og nasjonale løp) var ikke særlig 
stor denne sesongen, men Oddveig Lien bør fremheves. Hun deltok både i KM og Midt Norsk 
med gode resultater. Totalt ble det 2 gull i KM (sprint og normaldistanse) og gull i 
langdistanse under Midt Norsk. 
 
Kart
Geitryggen-kartet ble ikke ferdig i sin helhet denne sesongen, men nordre del ble ferdigstilt og 
benyttet for første gang under Orkla / Gaula karusellen. Resterende område på dette kartet er 
lovt ferdig i løpet av 2009. Synfarer / karttegner har også ansvaret for kartene under VM i 
Trondheim i 2010, noe som krever mye tid.  
Ellers driver vi internt i avdelingen med revidering / digitalisering av kart over Ustmarka, 
Berbuskammen og Ulvåsmarka (nord og øst for Ulvåshytta-kartet). Dette er til sammen store 
områder og vil kreve mye tid både til synfaring og reintegning. Her gjør Ola en kjempejobb 
for laget. 
 
Utstyr
Det ble i år innkjøpt 18 nye postenheter pluss 1 start og 1 målenhet. Totalt har vi nå 37 
postenheter, 2 start og 2 målenheter, noe som skulle rekke i lang tid. 
Ved rydding i lageret ble lagsteltene gjennomgått og sjekket. Dette resulterte i at vi av 3 mer 
eller mindre ubrukelige telt fikk 2 brukbare. 
 
Spillemidler
Vår søknad om spillemidler til Geitryggen-kartet ble ikke innvilget i 2008, og derfor er ny 
søknad sendt igjen dette året. 
Vi har også sendt søknad om spillemidler til utstyr, og det gjelder de allerede innkjøpte 
postenhetene pluss start og målenhetene. 
 
Økonomi
Selv om resultatregnskapet viser underskudd, grunnet utbetalinger for den ferdige delen av 
Geitryggen-kartet, er økonomien i avdelingen god. 
 
Turorientering 
Aktiviteten innen tur-o har dessverre vist en synkende tendens de siste årene. Dette har 
resultert i ca. 10 mindre solgte konvolutter og innleverte klippekort for hvert år. Denne 
sesongen ble 61 konvolutter og 20 ekstra klippekort solgt, og 72 klippekort er innlevert for 
registrering. Områdene for neste sesong er bestemt til Ulvåsmarka, Knyken og 
Koksteinfjellet. 


