ÅRSBERETNING FOR ORIENTERINGSAVDELINGEN I OIF 2016

Styret har bestått av:

Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Materialforvalter:
Styremedlem:
Vararepresentant:
Vararepresentant:

Anders Solstad
Tore Kanestrøm
Elfrid By
Oddveig Lien
Arne Grønset
Ola Neraune
Mette Moa

Det er avviklet 4 styremøter og 1 medlemsmøte, og det er behandlet 20 saker på styremøtene.

Møter
Laget var representert med leder og sekretær på kretstinget i STOK.
Avdelingen har vært representert på samtlige avdelingsmøter og årsmøtet til OIF hovedlaget.
Videre 2 møter i O/G karusellen og ett lokal terminliste-møte med Børsa IL.
Det er avholdt 3 møter med Byåsen IL angående finaler Norgescup sprint og mellomdistanse,
O-Idol og NM junior stafett helgen 22-24 september 2017.
7 medlemmer var på kurs i Purple Pen arrangert av Leik IL.
Arrangement/løp
• Det var planlagt 17 treningsløp hvorav 16 ble gjennomført i tidsrommet 1/5-17/9.
Løpene var også i år et samarbeid med Børsa IL og vi har gjennomført 8 løp hver.
• Klubbmesterskapet ble arrangert av OIF 15. juni med start/mål Knyken skisenter.
(Dette var også klubbmesterskap for Børsa IL) 15 deltagere fra OIF hvorav 2
nybegynnere.
Klubbmestre ble: Anne Moa Solstad, Liv Randi Fandrem, Mette Moa, Torill Rehaug,
Oddveig Lien, Tore Kanestrøm, Halvard Kjønli, Øyvind Østeggen, Ola Neraune.
• Vi arrangerte avslutningsløpet i Orkla/Gaula karusellen i Knyken 10/9. Dette er
tradisjonelt sett en stafett, men vi foreslo i år å arrangere et mellomdistanseløp på
grunn av lite deltagelse ved tidligere stafetter i karusellen. Det ble derfor arrangert kun
individuelle løp i årets Orkla/Gaula karusell. Vi hadde dermed også ansvaret for årets
premieutdeling.
• Skolemesterskapet 2016 ble arrangert 11/5 fra Grøtte skole. Arne Grønset hadde med
seg 13 funksjonærer fra OIF og arrangerte et meget vellykket mesterskap. Hele 404
elever i 5-7 klasse fra alle skolene i Orkdal stilte til start. Det var 2 og 3 løpere pr lag.
Dette arrangementet mener vi er noe av det viktigste løpet vi har. Meningen er at dette
skal bli en tradisjon og det er planlagt at dette skal gå på rundgang ved alle skolene
som deltar i årene som kommer.

Resultater
• I Orkla/Gaula karusellen kom OIF på en trygg 3. plass med god avstand både oppover
og nedover på resultatlista. Sammenlagt seier til Tore Kanestrøm i blå løype, samt 2.
plass til Ola Neraune i gul løype og 3. plass til Anders Solstad i rød løype.
• Rolf Wærnes ble Midt- Norsk mester i sprint 26/8 på Os i Østerdalen – vi gratulerer!
• Rolf og Randi Wærnes deltok også på Sommerløpene i Nord-Østerdal 30/6 – 3/7 og
begge gjorde sine saker meget bra. Seier til Rolf søndag på langdistansen i Ålen
(Dølaspretten) samt 2. plasser både til Randi og Rolf lørdag på mellomdistanse-løp!
Økonomi
Avdelingen har god økonomi, ingen større innkjøp i år.
Kart
Bare små justeringer av eksisterende kart på grunn av hogstarbeid. Godt utført arbeid av Rolf
Wærnes. Det er satt i gang planlegging nytt sprint-kart Orkanger sentrum. Det gamle har for
mange avvik fra normen og kan ikke benyttes under Norgescup finalen i sprint 22/9 2017.
Turorientering
Finn-fram-dagen ble arrangert 22/5 i Ulvåsen og markerte dermed starten på årets Tur-O
sesong. Heidi Flå og Ann Karin Evjen var ledere for en flott dag rundt Ulvåshytta. Det var
natursti og O-sti som alle barn kunne delta på. Samtidig ble det gjennomført et kortere
treningsløp med 50 løpere til start på 3 forskjellige løyper. Servering av pølser, vafler og
saft/kaffe var gratis og på tross av ei regnskur ble dagen svært vellykket. De 70 Tur-O postene
var plassert på Ulvåsen-kartet, i Knyken og rundt Fossfjellet på Søvasskjølen. Totalt ble det
solgt 91 konvolutter og 62 ekstra stemplingskort. Av disse ble 63 innlevert.
Tildelte arrangement 2017
• Orkla/Gaula karusellen, ikke fastsatt dato, Geitryggen-kartet, Oksbåsen?
• Finaler Norgescup sprint og mellomdistanse, O-Idol og NM junior stafett 22-24/9 i
Idrettsparken/Orkanger sentrum (sprint) og Knyken skisenter. Et samarbeid med
Byåsen IL. Planleggingen er i full gang og vi nyter godt av erfaringen med tidligere
samarbeid om MNM 2015.
• Planlagt Tur-O 2017 – 10 poster ved Gråfjellet med utgangspunkt Søvassli
Ungdomssenter, 30 poster Ulvåshytta, 30 poster Knyken-kartet (15 fra Metliåsen og
15 fra Sika).
• Planlagt skolemesterskap er 24. mai, Gjølme skolekrets.

