ÅRSBERETNING FOR ORIENTERINGSAVDELINGEN I OIF 2014

Styret har bestått av :
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Materialforvalter
Styremedlem
Styremedlem / VDG
Varamann
Varamann
Underutvalg Tur-o

Rolf Wærnes
Ann Karin Evjen
Mette Moa
Elfrid By
Oddveig Lien
Jørgen Indergård
Per Roar Strand
Ola Neraune
Jan Peder Hegdal
Heidi Flå

Det er avviklet 2 styremøter og behandlet 7 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
Bedriftskretsen og terminlistemøte i STOK.
Det har vært mange møter 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 12 løp, derav 1 nattløp. Nytt i år var at tre av treningsløpene var gateløp på
nærmiljøkartet på Evjen.
* Klubbmesterskapet ble arrangert av OIF i Ulvåsen. OIF stilte med 11 løpere, pluss 3 i
nybegynnerklassen.
Klubbmestre ble: Elfrid By, Oddveig Lien, Ola Grendal, Rolf Wærnes, Jan Peder
Hegdal og Tore Kanestrøm.
* Løp nr. 4 i Orkla / Gaula-karusellen ble arrangert av OIF 20. august i området ved
Oksbåsen. 51 løpere stilte til start. Tunge løpsforhold etter mye regn, men skryt å få
for godt kart og fine løyper. Løypelegger var Ola Neraune.
* 24. juni arrangerte OIF bedriftsløp i Ulvåsen. En trivelig kveld med 198 løperer,
oppholdsvær og gode løyper lagt av Ola Grendal. Løypeseire til to av våre løpere;
Elfrid By og Anders Solstad.

Rekrutteringsarbeid
Egne treninger for ungene også i år. Noe nedgang i antall deltagere. Vi håper på å få med oss
flere rekrutter og planlegger treninger også neste sesong.
Resultater
Deltagelse i Orkla / Gaula-karusellen endte med tredjeplass bak Melhus og Leik.
Sammenlagtseier til Ola Neraune med tre løypeseire denne sesongen. Stafetten, som markerte
slutten på årets karusell, resulterte i en 5.plass for OIF`s lag.
Våre løpere har også deltatt i bedriftsløp og andre løp i kretsen.
Medaljer til OIF under Midt Norsk Mesterskap i Stjørdal og Meråker. Gull til Oddveig Lien
på lørdagens langdistanse og bronse til Rolf Wærnes på sprinten fredag kveld.
Randi Wærnes deltok i Swiss Orientering Week i Sveits. Her var det til sammen 6 løp og
Randi oppnådde gode plasseringer, med en 2. plass som den beste.
Økonomi
Avdelingen har god økonomi. Ingen store innkjøp i år.
Kart
Det arbeides med nytt kart i Knyken og revidering + utvidelse av kartet i Idrettsparken til
Midt Norsk Mesterskap 2015.
Turorientering
Finn-fram-dagen markerte starten på tur-o-sesongen og mange hadde tatt turen til Ulvåsen
den første søndagen i juni. Innføring i bruk av kart og kompass, stjerneorientering og ei løype
rundt hytta stod på programmet. Rebusoppgaver og natursti. Servering av nystekte vafler og
pølser med brød, kaffe og saft til alle.
I år har det stått ute 70 poster fordelt på følgende områder:
Ulvåsmarka, Geitryggenkartet, Knyken og Andølstjønna.
Det ble solgt 84 konvolutter og 51 ekstra klippekort. Til sammen 135 deltagere. Antall
innleverte klippekort for registrering er 71.
Neste år blir det poster å finne i Ulvåsen, på Geitryggenkartet fra Sundlibakkan og fra Espa og
fjellposter på Jamtfjellet, i tillegg til OIL sine poster i Knykenmarka.
Tildelte arrangement i 2015
Bedriftsløp i Ulvåsen 2.juni.
Orkla / Gaula karusell, Geitryggenkartet, 24.juni.
Midt Norsk Mesterskap i Idrettsparken og Knyken, 28.-30. august.
Midt Norsk Mesterskap 2015
OIF skal i samarbeid med Byåsen IL arrangere Midt Norsk Mesterskap i orientering 28.-30.
august. Arrangementet starter fredag kveld med sprint i Idrettsparken på Orkanger. Lørdag er
det langdistanse i Knyken skisenter. Knyken er også arena for søndagens stafetter.
Planleggingen av arrangementet er i full gang og det meldes å være i rute så langt.

