Årsrapport o-styret 2018
Leder:
Nestleder/kursansv.:
Terrengfordeler:
Materialforvalter:
Rankingfører:

Bjørnar A. A. Sandsmark, Lærerne
Ann Torill Matre Bakken, Equinor
Tor Sverre Skåra, Covent
Ove Oaland, Equinor
Kristin Skadsem, Aker BP

Det har i år vært avholdt:
3 Styremøter
1 Oppmannsmøte
1 Årsmøte
Sesongen 2018 har vært en god sesong. Det har vært god deltakelse på løpene. Det
har blitt arrangert 17 rankingløp, der to av dem var kortløp og ett postplukk. I tillegg
har det vært stafett, BM-individuelt og «Hardhausen».
Stor takk til arrangører og frivillige som har arrangert løp denne sesongen. Uten dere
hadde vi ikke kunnet gjennomføre en slik sesong. Håper dere stiller neste år også og
at det kommer til nye arrangører. I år skal vi sende ut informasjon til oppmennene slik
at de kan melde fra dersom deres klubb kan tenke seg å arrangere løp alene eller
sammen med andre klubber.
Gjennomføringen har for det meste gått uten negative tilbakemeldinger. Noen klager
har det vært. Dette er ofte ting som kan oppklares over mail.
Det har i år, som tidligere år kommet inn klager på dårlig kart- og print-kvalitet. Dette
har blitt bemerket tidligere også, terrengfordeler har påpekt dette flere ganger
tidligere, men det ser ut til at det fremdeles er et problem. Send inn kart til
godkjenning når det gjelder kvalitet før trykking. Det er viktig at løperne føler de får
det de har betalt for. Klubbene tjener på bedriftsløpene, da burde de også ha kart
som er oppdaterte, etter norm og godkjent av o-kretsen.
Under løpet på Storhaug ble det i år fjernet en post. Her kan man kanskje ha
postvakt eller unngå å sette poster så tett på bebyggelsen for å slippe dette.
Husk at vi har en god huskeliste for arrangører der alle punkt en skal huske på er satt
opp. Arrangørene oppfordres til å bruke denne som sjekkliste.

Dette har vært mitt første år i styret. Takker for innsatsen dere legger ned og all hjelp
jeg får. Satser på at jeg lærer mer og mer. Håper dere har tålmodighet med meg. Ser
alt arbeidet og engasjementet som ligger bak en slik sesong og det er imponerende.
Bjørnar A. A. Sandsmark
leder
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Rapport fra nestleder/kursansvarlig
Nybegynnerkurs
Det har vært avholdt et nybegynnerkurs for bedriftsorienteringen i Sør-Rogaland i
2018, med til sammen 30 deltakere. Kurset gikk over to dager, med en kveld teori i
den nye bedriftsidrettshallen på Forus, og en kveld med praksis i Sørmarka. Kurset
ble holdt av Ørjan Ravndal fra Skogsopplevelser,og ble veldig godt mottatt.
Det er ingen tvil om at bedriftsorientering er populært her i Sør-fylket. Av de 30 som
deltok på nybegynnerkurset, har hele 23 stk deltatt på minst ett o-løp i 2018sesongen. I tillegg har seks av de nye løperne deltatt på åtte eller flere løp.

Verving av nye løpere
O-styret har også i år to vervepremier å dele ut. En premie går til en verver, mens
den andre premien går til en av nybegynnerne som har deltatt på fem løp eller mer.
Premien for rekruttering og til nybegynner er to gavekort à 1500 kr hos Hetland Sport
i Sandnes. Premiene er gitt av Rogaland Bedriftsidrettskrets.
I tillegg i år vil det bli delt ut ytterligere ett gavekort, da til sesongens beste
løypelegger. Vinneren av dette gavekortet blir stemt fram blant alle deltakerne på
sesongens o-løp.
O-styret vil fortsette utdelingen av gavekort også til neste år.
Planer for sesong 2019
O-styret vil arrangere nybegynnerkurs før sesongstart også til neste år.
Ann Torill Bakken
nestleder og kursansvarlig
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Rapport materialforvalter
Materialforvalter har ansvar for alt utstyr i o-kretsens tilhenger, den står til disposisjon
for arrangør- klubbene. I løpet av sesongen går tilhengeren fraa arrangør til arrangør.
Fra i sommer har tilhengeren hatt parkeringsplass i Bedriftsidrettens nye
treningssenter på Forus mellom løpene. Her blir den parkert under tak og nøklene
leveres og hentes i resepsjonen. En ordning som har gjort det enklere for
arrangørene og bedre for hengeren som har tak over seg det meste av tiden.
Også i vinter har Smedvig vært så velvillige at vi får lov til å parkere hengeren hos
dem i oppvarmet garasje, som er enda bedre. Så stor takk til Smedvig.
Det ser ut til at stativet der hver postenhet har sin faste plass fungerer bra. Ingen
poster er blitt gjenglemt ute i terrenget denne sesongen. Og det ser og ut til at vi
unngår skadene de fikk når de lå i kassene.
Eneste svinn i år har vært at post 58 ble stjålet under løpet i Godalen. Vi har kjøpt ny
postenhet, så til neste sesong er alle på plass igjen. Vi bør nok bore hull i stengene til
postene slik at vi i utsatte områder kan sikre dem mot fjerning med kraftige strips.
Vi har også fornyet de såkalte Jokerpostene som hadde dårlige batterier. Og så har
vi kjøpt inn nye postflagg til erstatning for de gamle som er godt brukte.
I sommer ble det installert hyller og plastkasser i tilhengeren. Det gjør det lettere å
holde oversikt over utstyret. Det ble også installert lys, så nå er det lettere å finne
utstyr når det mørkner i slutten av sesongen.
Videre er de tunge store bordene byttet ut med lettere campingbord som er lettere å
bære med seg til samlingsplassen.
Til neste år må veggen i fronten på hengeren skiftes ut da det er råtehull i den,
samtidig bør nok dørene bak også fornyes.
Det ble lovet en bedre ryggsekk for å lette transporten av postenhetene ut i terrenget.
Den rakk vi ikke å lage så kanskje kommer den til neste sesong.
Konklusjonen sett fra materialforvalteren sin side må da være at sesongen har vært
fin uten noen store overraskende hendelser. Samarbeidet med arrangørklubbene har
fungert fint og tilhengeren har gått fra klubb til klubb uten at undertegnede har måttet
bidra med noen form for koordinering.
I sist årsrapport ble det etterlyst klippetenger av den sorten som vi benyttet for
ganske lenge siden til bruk i småtrolløypene. Stor takk til Aftenbladet o-klubb som
donerte en hel bærepose med fint brukte tenger.
Ove Oaland
materialforvalter
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Rapport fra rankingfører
Årets arrangementer har gått stort sett bra, vi har hatt et løp der en postbukk ble
fjernet og et løp der to poster ble byttet om, dette medførte at strekket før og etter
disse postene måtte fjernes. Vi har også hatt løp der det tidvis og av diverse årsaker
ikke har vært mulig for løperne å få ut utskrift, rankingfører har da brukt backupenheten i etterkant for å produsere resultater for disse løperne.
Dette året har arrangørene vært mye flinkere til å følge huskelisten og sendt inn
grunnlagsfiler for RouteGadget på forhånd. Noen må fortsatt purres på, men de er et
fåtall dette gjelder.
Vil igjen minne om at løperne må sjekke kvitteringen når de kommer i mål og få
korrigert eventuelle feil i etteranmeldingen. Har noen tilfeller der løpere kommer i
etterkant og vil har korrigert feil, men stort sett er folk flinke til å få ordnet feil på
stedet.
Kristin Skadsem
rankingfører
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