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Styret har bestått av:  

 

Leder                             Rolf Wærnes 
Nestleder                       Ann Karin Evjen 

Sekretær                        Mette Moa 

Kasserer                        Jan Peder Hegdal 

Materialforvalter           Oddveig Lien 

Leder Tur-o                   Heidi Flå 

Styremedlem / VDG     Per Roar Strand 

Styremedlem                 Ola Neraune 

Styremedlem                 Elfrid By 

 

 
Det er avviklet 5 styremøter og behandlet 22 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 

rekrutteringssamling (rekrutteringsturneen til NOF), arrangørmøte og terminlistemøte i 

STOK. 

Vi har hatt ett møte med Byåsen IL ang. Midt Norsk Mesterskap i orientering 2015. 

 

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 ble arrangert av Børsa IL. OIF stilte med 10 løpere, pluss 2 i 

nybegynnerklassen. Start og mål ved Kvernsjøen. 

Klubbmestre ble: Elfrid By, Heidi Flå, Oddveig Lien, Anders Solstad, Rolf Wærnes 

og Ola Grendal. 

Rekruttene hadde sitt eget klubbmesterskap i forbindelse med en treningskveld i 

Ulvåsen. 10 deltagere fikk medalje etter vel gjennomført løp. 

 Løp nr. 2 i Orkla / Gaula-karusellen ble arrangert av OIF 12.juni. Fra Hauklia stilte 72 

løpere til start i sol og strålende sommervær. Løypelegger her var Ola Grendal. 

 18. august var Idrettsparken arena for Tambarskjelven med innlagt KM i sprint. 149 

løpere stilte til start. Løypene var lagt rundt om i gatene på Orkanger med mål på 

friidrettsbanen. Gode tilbakemeldinger til løpsleder Rolf Wærnes og løypelegger Ola 

Neraune. 

 

 



Rekrutteringsarbeid           

 

Også i år har det vært egne treninger for barn i Ulvåsen. Godt oppmøte av ivrige unger som 

har fått prøvd seg på enkle løyper, stjerneorientering, karttegnstafett og skrentklatring med 

mer. Fokus på leik og trygghet i skogen, med øvelser som bidrar til forståelse av kart og 

kompass. 

Ansvarlige for treningene har vært Elfrid By, Jan Peder Hegdal og Anders Solstad.  

 

Resultater 
 

2. plass i stafetten og 3. plass i lagkonkurransen under Orkla / Gaula-karusellen. 

Dessuten løypeseier i sammendraget til Ola Grendal. 

Gull både på sprinten og langdistansen under Midt Norsk Mesterskap til Oddveig Lien i 

klasse D 80. 

 

Økonomi 

 

Avdelingen har god økonomi. Ingen store innkjøp i år. 

 

Kart 

 

Nærmiljøkart / skolekart over Evjen skole, Grøtte skole, Årlivoll skole og skolene på 

Orkanger er nå ferdig. 

Det arbeides med nytt kart i Knyken og revidering + utvidelse av kartet i Idrettsparken til 

Midt Norsk Mesterskap 2015. 

 

Turorientering 

 

Finn-Fram-dagen 26.mai i Ulvåsen markerte starten på årets Tur-o-sesong. En trivelig dag 

med godt vær og godt oppmøte. I år hadde vi fått med oss Barnas Turlag som stod for grilling 

av pølser med pinnebrød. Servering også oppe ved hytta. Deltagerne fikk prøve seg på en 

enkel løype og en natursti. 

70 poster har i år stått ute i Knyken, Ulvåsen, Geitryggen og Kneppfjellet. 

Det ble til sammen solgt 82 konvolutter og 56 ekstra klippekort. Innleverte klippekort er 67. 

Neste års områder blir Ulvåsen, Hauklia, Stallmyra / Oksbåsen og Andølstjønna. 

 

Tildelt arrangement i 2014 

 

Bedriftsløp i Ulvåsen 24. juni. 

Orkla / Gaula karusell, løp nr. 4. Langdistanse 27. august. 

 

Midt Norsk Mesterskap 2015 

 

I august 2015 skal OIF sammen med Byåsen IL arrangere Midt Norsk Mesterskap i 

orientering. Sprint i Idrettsparken, langdistanse og stafett i Knyken. Det er søkt om å få lagt 

Norges-cup til dette arrangementet. 

 

 

 

 


