ÅRSMELDING 2016 ORIENTERINGSGRUPPA
FOLLDAL IF
Styret for 2016 har bestått av:
Bjørn Gussgard (leder)
Tor Idar Lillekroken (nestleder)
Eirik Sletten (kasserer)
Synnøve Kjønsberg (styremedlem)
Jan Vidar Snefugl (styremedlem)
Det har vært avvikla tre 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 månedsskiftet april/mai med tilbud om aktivitetskvelder for
barn/ungdommer. Det var tenkt 3 kvelder, men siste kvelden ble avlyst pga mye nysnø. Vi
delte inn i to grupper, en for nybegynnere og en for de med mere erfaring. Påmeldinga var litt
begrensa, men vi hadde cirka 12 deltakere innom.
Finn Fram Dagen
Finn Fram dagen ble arrangert sammen med Barnas Turlag på Kroktjønna lørdag 21. mai. Av
aktiviteter hadde vi postplukk, kano orientering og en natursti. Vi hadde også matservering. I
alt var det 55 navn innom i løpet av dagen. Takk til Barnas Turlag for godt samarbeid også i
2016.
Treningsløp
Dette året var det mandagen som ble o-dagen på vårsesong mens vi også prøvde noen
fredagskvelder på høsten. Det ble arrangert 5 treningsløp i vårsesong inkludert bygdakampen
mot Alvdal og 3 løp inkludert klubbmesterskapet på høsten. I alt 54 navn står på lista for
deltakelse ett eller flere treningsløp, herav 38 barn/ungdommer og 16 voksne. 15 barn og
ungdommer ble premiert for deltakelse på minimum 3 treningsløp.
Deltakere treningsløp:
2008
Antall navn totalt
41
Premiert innenfor
19
grunnskolealder –
minimum 3 løp

2009
37
16

2010
47
17

2011
39
14

2012
38
13

2013
47
19

2014
52
26

2015 2016
53
54
22
15

Bygdakampen mot Alvdal:
I anledning 100 års jubileet til Folldal IF utfordra o-.gruppa Alvdal IL til bygdakamp i
orientering. Bygdakampen ble lagt til et av treningsløpa våre i Stormoegga 6. juni. Vi var godt
fornøyd med å mobilisere 35 deltakere fra Folldal mot 15 fra Alvdal. På hjemmebane vant vi
bygdakampen med god margin, og håper vi kan få til ny bygdakamp i 2017 der Alvdal er
arrangør.
Klubbmesterskapet
Klubbmesterskapet ble arrangert fredag 9. september på Folldal Syd kartet og med
sesongavslutning etterpå ved Røde Kors hytta på Sveen. I alt var det 18 startende, fordelt på
13 i korteste løypa, 2 i mellomløypa, 1 i D15- og 2 i H15- langløypa. Klubbmestere og

ansvaret for å oppbevare trebollene gikk til (H15-) Bjørn Gussgard og (D15-) Synnøve
Kjønsberg.
Arrangør
Folldal IF arrangerte Nord Østerdals mesterskapet på Grimsbu Syd kartet søndag 4.
september. Løpet var en langdistanse som gikk nordover fra Stormoegga og opp i skråliene
rundt Flatåsen. I alt var det 57 deltakere, herav 11 fra Folldal IF.
Deltakelse i løp utenbygds
Dessverre ble det ikke noen deltakelse i løp utenbygds av o-løpere fra Folldal i 2016.
Stolpejakten:
Ny aktivitet med stor oppslutning i 2016 var stolpejakten som o-gruppa arrangerte sammen
med Folldal Turlag og folkehelseprosjektet i Folldal kommune. Vi satte ut til sammen 40
stolper med 30 stolper på Grimsbu Syd kartet og 10 stolper på Folldal Skole kartet. 330
personer har registrert stolper i Folldal og hele 122 av disse har tatt alle 40 stolpene.
Turorientering:
Det ble satt ut 40 poster fordelt på tre av o-karta i bygda (Borkhuskollen, Grimsbu Syd og
Holom). I tillegg var det en natursti med 12 poster. Vi hadde ingen fjellposter. Det ble solgt
27 konvolutter, fire ekstra kontrollkort og ingen ekstra kart (i fjor 30-3-0).21 deltakere har
sendt inn sine kort, tre flere enn i fjor. Magnhild Brandsnes og Jan Vidar Streitlien har klart
kravet til 20-års plakett. Hele 14 deltakere hadde alt rett på naturstien og Elin Brandsnes
Vårtun 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 2016
30
27

Inntektsbringende aktiviteter
Kr 4.320 i voksenopplæringsmidler for Sommerløpene 2015 ble inntektsført i 2016.
Startkontigenter treningsløp har gitt kr 4.950 i brutto inntekt, salg av tur orienteringa kr
2.900. Nord Østerdals mesterskapet ga cirka kr 800 i netto overskudd. Vi fikk kr 3.000 av
midlene tildelt stolpejakten for kartarbeider i forbindelse med denne.
Kart
Det er hovedlaget som står som eier og har har ansvaret for anleggsøkonomien, herunder også
orienteringskarta. Folldal IF fikk tildelt kr 60.000 i spillemidler for revidering av deler av
Folldal Syd kartet. Dette arbeidet vil bli gjort med synfaring sommeren 2017 og deretter
rentegning påfølgende høst eller vinter. Noe synfaring og oppdatering av deler av Folldal Syd
kartet er gjort med eget personell i 2016.
I forkant av Nord Østerdals mesterskapet ble det også oppdatert en del i løpsterrenget rundt
Flatåsen på Grimsbu Syd kartet – også det med eget personell.

For styret O-gruppa
27. februar 2017
Bjørn Gussgard
Leder

