ÅRSBERETNING FOR ORIENTERINGSAVDELINGEN 2021
Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer (fungerende):
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Materialforvalter:
Varamedlem:
Valgkomite:

Anders Solstad
Jan Egil Ruud
Anders Rotstigen Skiøld
Tore Kanestrøm
Jørgen Indergård
Ken Pettersen
Mette Moa
Ola Neraune
Ann Karin Evjen og Øivind Østeggen

Det er avholdt 3 styremøter og 13 saker er behandlet i disse.
Møter:
Vanlige avdelingsledermøter er erstattet med en OIF kveld hvor nestleder representerte vår
avdeling. Det har også vært et møte med hovedlaget vedrørende fordeling av sponsormidler.
Terminlisten ble laget i samarbeid med Børsa IL. O/G-karusellmøte ble avholdt på Teams 2.
desember.
Arrangementer:
Terminlisten ble særlig i starten av sesongen endret i forhold til det planlagte på grunn av
pandemien. Det ble uansett arrangert til sammen 13 lokale treningsløp i tidsrommet 5.mai
til 8. september, hvorav OIF arrangerte 7 av disse. To klasser fra Orkanger ungdomsskole
markerte WOD ved å bruke løyper rundt Ulvåshytta 20.mai. På Orklandleikene i Knyken 3.
august, stilte Anders Solstad og Jan Egil Ruud med orienteringsaktiviteter. O/G-karusellen ble
amputert på grunn av pandemien og kun 3 løp på ettersommeren ble arrangert. Vi
arrangerte vårt løp 25. august fra Ulvåshytta med 51 deltagere og løypelegger var Ola
Skorstad.
Tur-O
70 poster har stått ute hele sommeren hvor 30 poster var på Ulvåsen-kartet og 30 poster
fordelt på Knyken, Bakksætra og Gjøåsen. I tillegg var 10 fjellposter plassert mellom
Langlidalen og Omnsfjellet. Antall solgte konvolutter og ekstrakort (70+49) har vært omtrent
som året før (73+55), mens antallet som brukte nettregistering økte fra 12 til 47. Det vil i
2022 komme en ny nettside og en ny app til bruk for registrering av poster. I år var det 83
deltagere som besøkte 35 poster eller flere.

Stolpejakten
Hele 150 stolper var i år plassert ut i tidsrommet 21. mai til 10. oktober. Nytt av året var et
samarbeid med idrettslagene i Meldal som plasserte ut 60 stolper i sine nærområder. Nye
rekorder ble satt nok et år og i alt 3542 stolpejegere deltok (2457 i 2020).
Totalt 111916 registrerte besøk (101296 i 2020). 71 personer hadde minst et besøk på alle
stolpene. Også i år var 20 stolper kombinert med Tur-O poster.
Deltagelse og resultater:
23. juni arrangerte Børsa IL klubbmesterskap hvor 13 deltagere stilte til start for OIF.
Rolf Wærnes ble kretsmester i klasse H70 både på KM mellomdisanse i Tydal 28. august og
KM langdistanse i Bymarka 4. september. På MNM i Kvikne 13-14. august ble han nummer 2
på langdistanse og nummer 3 på sprinten. Han fikk også en 3. plass på Hølondløpet 2021.
På Sommer-O-leiren til Freidig i slutten av juni deltok Mari Kanestrøm fra vår klubb.
Økonomi/investeringer:
Vi har anskaffet nytt tidtakersystem fra EMIT. Dette er berøringsfrie stemplingsenheter som
særlig er en fordel av hensyn til smittevern, men samtidig et system som er moderne og i
fremtiden vil bli mer og mer vanlig i O-sporten.
Vi har også satt i gang et større kart-prosjekt hvor kartet i Ulvåsmarka blir revidert og utvidet
i areal.
Viser ellers til fremlagt regnskap og budsjett.
Kart:
KABOkart ved Bjørn Berger har fått i oppdrag å revidere og utvide dagens kart i Ulvåsmarka.
Kartet vil til sammen dekke cirka 15 km2 og arbeidet er delt i 2 områder. Kartene henger
sammen, og vil hete Ulvåsmarka NORD og Ulvåsmarka SØR. Norddelen er nå ferdig synfart
og mangler bare endelig godkjenning. Sørdelen er grovtegnet og klargjort for videre
synfaring og rentegning. Ulvåsmarka NORD er allerede brukt under vårt løp i O/G-karusellen
25. august.
Rolf Wærnes har i tillegg gjort en del revidering av andre eksisterende kart.
Planlagte arrangementer og tilbud i 2022:
•
•
•
•
•
•
•

Ordinære treningsløp som tidligere år sammen med Børsa IL.
Tradisjonell O/G-karusell, vårt løp er 15. juni
Tur-O med 70 poster – 30 Ulvåsen, 30 fordelt Knyken, Metliåsen, Vasslivatnet og 10
fjellposter Slettfjellet.
Stolpejakten 2022 – vi fortsetter samarbeid med idrettslagene i Meldal og Orkdal IL.
Oppstart av treningstilbud for barn og ungdom.
Finn-fram-dag
Kretsløp/nærløp på nytt Ulvåsmarka NORD-kart?

