ÅRSMELDING 2015 ORIENTERINGSGRUPPA
FOLLDAL IF
Styret for 2015 har bestått av:
Bjørn Gussgard (leder)
Runar Trondsgård (kasserer)
Synnøve Kjønsberg (styremedlem)
Jan Vidar Snefugl (styremedlem)
Det har vært avvikla to styremøter. Ellers har arbeidet vært organisert gjennom direkte
kontakt mellom styremedlemmene. Leder har representert Folldal IF på et av de to møtene
som har vært i Nord Østerdal O-region.
Aktivitetskvelder
Vi starta sesongen i månedskiftet april/mai med to aktivitetskvelder på Folldal Skole kartet,
med forhåndspåmelding. Vi hadde litt instruksjon, og mye praktiske øvelser med
grunnleggende o-teknikk, og delte også litt opp etter alder. I alt var det 36 personer med stort
og smått innom minst en av kveldene.
Finn Fram Dagen
Vi arrangerte Finn Fram dagen sammen med Barnas Turlag i Stormoegga. Av aktiviteter
hadde vi «skattejakt» med postplukk, og en natursti som endte med siste post på standplass
for skiskyting. Vi hadde også matservering inne i servicebygget. I alt møtte 36 personer, 15
voksne og 21 barn. En takk til Barnas Turlag og skiskyttergruppa i Folldal IF for godt
samarbeid.
Treningsløp
Det var mandagen som ble o-dagen i 2015. Det ble arrangert 5 treningsløp i vårsesong og 3
løp inkludert klubbmsterskapet på høsten. Deltakelsen var best de første løpa i vårsesong, og
ble litt dårligere etter hvert. I alt 53 navn står på lista for deltakelse ett eller flere treningsløp,
herav 36 barn/ungdommer og 17 voksne. 22 barn og ungdommer ble premiert for deltakelse
på minimum 3 treningsløp.
Deltakere treningsløp:
Antall navn totalt
Premiert 14 år og
yngre

2008
41
19

2009
37
16

2010
47
17

2011
39
14

2012
38
13

2013
47
19

2014
52
26

2015
53
22

Klubbmesterskapet
Klubbmesterskapet ble arrangert 14. september på Folldal Syd kartet og med
sesongavslutning etterpå på bygdetunet. Litt skuffende deltakelse med i alt 14 startende,
fordelt på 10 i korteste løypa, 1 i mellomløypa, 1 i D15- og 2 i H15- langløypa. Klubbmestere
og ansvaret for å oppbevare trebollene gikk til (H15-) Eirik Sletten og (D15-) Åshild Sveen
Gussgard.
Arrangør
Folldal IF arrangerte sammen med Alvdal IL løp 1 i Sommerløpene i Nord Østerdal. Løpet
gikk i Stormoegga på en nyrevidert del av Grimsbu Syd kartet. Løpet var en skogsprint med

322 deltakere. Det var hovedlaget som stod som arrangør men O-gruppa deltok med folk i en
del nøkkelfunksjoner i arrangementet.
Deltakelse i løp utenbygds
Deltakelsen i løp utenbygds har vært begrenset. I alt 10 løpere i alder opp til 12 år deltok på
løp 1 i Sommerløpene i Stormoegga. Videre på de to løpa på Tynset stilte Folldal IF med i alt
6 deltakere, 3 barn og ungdommer og 3 voksne.
Turorientering
Det ble satt ut 40 poster fordelt på tre av o-karta i bygda (Stormoegga, Holom og Folldal syd.
I tillegg var det en natursti med 12 poster. Vi hadde ingen fjellposter. Det ble solgt 30
konvolutter, 3 ekstra kontrollkort og ingen ekstra kart (i fjor 24-8-0). 18 deltakere har sendt
inn sine kort, 2 færre enn i fjor. Eira Dalsåen og Widar Ryeng har klart kravet til
broneplakett.6 deltakere hadde alt rett på naturstien og Åsmund Streitlien ble trukket ut som
vinner.
Solgte konvolutter tur orienteringa
2008
2009
Antall solgte
23
20
konvolutter

2010
21

2011
19

2012
17

2013
22

2014
24

2015
30

Inntektsbringende aktiviteter
Kiosk salg ble gjennomført på skytestevnet på Hjerkinn med netto inntekt kr 5.888.
Startkontigenter treningsløp har gitt kr 3.800 i brutto inntekt, salg av tur orienteringa kr
3.150. Vi fikk tilskudd fra NOF med til sammen kr 11.000 til Finn Fram dag og
begynneropplæring/aktivitetskvelder.
Kart
Det ble sluttført revidering av et stykke av Grimsbu Syd kartet nord for Stormoegga i 2015,
som ble benytta for blant annet Sommerløpene i 2015.
Framover vil det være aktuelt å revidere mest mulig av Folldal Syd kartet (sist utgitt i 1999).
Det er søkt om spillemidler til dette i 2016

For styret O-gruppa
28. februar 2016
Bjørn Gussgard
Leder

