
ÅRSBERETNING FOR ORIENTERINGSAVDELINGEN I OIF 2017 

 

Styret har bestått av: 

Leder:   Anders Solstad 

Nestleder:  Jan Egil Ruud 

Kasserer:   Elfrid By 

Sekretær:   Tore Kanestrøm 

Styremedlem:  Arne Grønset 

Varamedlem:  Mette Moa 

Varamedlem:  Ola Neraune 

Materialforvalter: Mette Moa 

Valgkomite:  Øivind Østeggen 

   Ann Karin Evjen 

 

Det er avholdt 4 styremøter og det er behandlet 16 saker på styremøtene. 

 

Møter: 

 

Avdelingen har vært representer ved leder på samtlige avdelingsmøter i OIF hovedstyre samt 

årsmøtet deres. Det er avholdt 2 møter i O/G-karusellen, samt 1 møte sammen med Børsa IL 

for planlegging av lokal terminliste. Videre ble det til sammen 7 møter med Byåsen IL O-

avdeling i forbindelse med planlegging og gjennomføring av Norges-cup finaler sprint og 

mellomdistanse, O-idol og NM junior stafett som ble arrangert i Orkanger sentrum og rundt 

Knyken skisenter 22-24 september. 

 

Arrangement/løp: 

 

• Det ble planlagt 15 treningsløp i perioden 1/5 til 13/9 i samarbeid med Børsa IL, av 

disse arrangerte OIF 8 løp.  

• Klubbmesterskapet ble i år arrangert 7/6 av Børsa IL ved Gåsvatnet. Bare 11 løpere 

stilte til start fra OIF. Klubbmestere ble Heidi Flå, Ann Karin Evjen, Oddveig Lien, Tore 

Kanestrøm, Halvard Kjønli, Rolf Wærnes, Ola Neraune. 

• Skolemesterskapet ble arrangert 18/5 ved Glimt stadion og Gjølme skolekrets. I alt 

deltok 324 løpere i 5-7 klasse fra skolene i hele Orkdal kommune med unntak av et 

par 5. klasser. Gerd Bjørset var løypelegger og løypa var 2,1 km med 15 poster. Et 

populært, artig og viktig arrangement for avdelingen. Det var nå 3. året på rad at 

avdelingen med Arne Grønset i spissen arrangerer dette løpet. 



• Avdelingen arrangerte det 4. løpet i O/G-karusellen 16/8, løypelegger var Anders 

Solstad og kontrollør/teknisk sjef Rolf Wærnes. Løpet samlet 79 løpere.  

• Sammen med Byåsen IL O-avdeling arrangerte vi Norges-cup avslutning med finaler i 

sprint og mellomdistanse, O-idol og NM junior stafett den 22-24/9. Knapt 1000 

startende løpere fordelt på 3 dager deltok denne helga på sprintløp i Orkanger 

sentrum og mellomdistanse, O-idol og NM stafett i Knyken. Vi hadde et fantastisk 

høstvær og fikk gjennomført et arrangement som vi fikk svært gode tilbakemeldinger 

på i etterkant.  

 

 

Resultater:  

 

OIF kom også i år på en klar 3. plass i O/G-karusellen, godt bak Melhus IL og Leik IL. 

Individuelt ble Rolf Wærnes nummer 3 i Grønn løype, Øivind Østeggen nummer 2 i Hvit 

løype og Ola Neraune nummer 2 i Gul løype. Vi fikk for øvrig 3 av de 5 beste løperne i Gul 

løype med Arne Grønset og Oddveig Lien ved siden av Ola Neraune.  

Videre har noe av klubbens deltagere deltatt på O-festivalen på Oppdal 23-25/6. Her deltok 

Oddveig Lien, Randi og Rolf Wærnes. Av resultater kan nevnes at Rolf tok en flott 3. plass på 

sprinten fredag. Oddveig kom på 3. plass alle 3 dager, det var i alt 3 deltagere i D80! 

Rolf Wærnes stilte også i KM sprint 20/5 og kom på 2. plass, i KM mellomdistanse 21/5 og 

kom på 4. plass, samt KM langdistanse 2/9 og kom på 6. plass. 

Det var ellers en sesong med lite deltagelse fra våre løpere ved andre arrangementer mye på 

grunn av skader. 

 

 

Økonomi: 

 

Avdelingen har god økonomi, viser til gjennomgang av regnskap og budsjett. Vi hadde ingen 

større innkjøp i år. Etter 2 større arrangementer de 3 siste årene, har egenkapitalen steget 

en god del. Vi har derfor planer om investeringer i både oppdatering av eksisterende kart, 

utvidelse av disse og kart over nye områder. Dette arbeidet er fortsatt i en startfase. 

 

 

 

Kart: 

 

I forbindelse med Norgescup finaler, O-idol og NM junior stafett, ble sprint-kartet i Orkanger 

sentrum revidert og nytegnet siden det gamle ikke fulgte sprint-normen godt nok. Det ble 

kun revidert i løpsområdet.  

Ellers en del mindre oppdateringer av spesielt hogstflater på de andre kartene.  

 



Turorientering: 

 

Årets Finn-fram-dag og oppstart Tur-O ble arrangert 28/5 i Ulvåsen. Postene var fordelt med 

30 poster i området Ulvåsen-Oksbåsen, 30 poster i området Sika-Metliåsen og 10 fjellposter i 

og rundt Gråfjellet på Søvasskjølen. Det ble solgt 72 konvolutter og 45 ekstra kort, av disse er 

63 registrert innlevert. 

Finn-fram-dagen bestod ellers av natursti, stjerneorientering og et ordinært treningsløp med 

3 ulike løyper i området rundt Ulvås-hytta.  

Vinnerne av gavekortene til årets Tur-O fra Orkla sparebank ble Åsa B Danielsen, Brage 

Kanestrøm og Tore Kanestrøm. 

 

 

Tildelte arrangementer 2018: 

 

• Skolemesterskapet 2018 arrangeres 23. mai ved Årlivoll skole 

• O/G karusell arrangeres av OIF 6. juni, trolig på Knyken kartet. 

• Tur-O 2018 planlegges som vanlig med 30 poster Geitryggen/Ulvåsen, 30 poster på 

Knyken kartet og 10 fjellposter.  

• Finn-fram-dagen 27. mai i Ulvåsen 

• 4-H fylkesleir har kommet med en forespørsel om et orienteringsopplegg  en dag ved 

deres leir sommeren 2018 i Knyken, tidspunkt og omfang ennå uklart. 

• For å bruke det nye sprint-kartet i Orkanger sentrum, er det planer om å arrangere et 

løp i Sprint-cupen i april, men dato og opplegg er ennå uklart. 

 

 

 

 

 

 

   


