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Å rsrapport for Orienteringsutvalget 2013 

Leder:  Berit Bakken, Hellevik VVS 
Nestleder/kursansv.:  Brit Nilsen, Politiet 
Terrengfordeler:  Per Ingar Hadland, Aker Solutions 
Materialforvalter:  Steinar Amundsen, Vegvesenet 
Rankingfører:  Ommund Bakkevold, Lærerne 
 
Det har i år vært avholdt: 
 

3 utvalgsmøter 
1 oppmannsmøte 
1 årsmøte 
1 utvalgssamling m/kretsen 

 
I tillegg har o-utvalget fortløpende behandlet flere saker via mail. 
 
Vi har hatt nok en god o-sesong i 2013 med en bra økning i antall løpere i forhold til forrige sesong. 
På 18 løp har det i år vært 7.855 løpere, et gjennomsnitt på 436 løpere pr. løp. Samme tall fra i fjor 
var 7.467 løpere og et gjennomsnitt på 415 løpere pr. løp. 
 
Ingen store problemer med gjennomføring av de 19 løpene, men det har blitt noen negative 
tilbakemeldinger/klager fra løpere. Dette gjelder stort sett ulovlige passeringer, dette gjelder både 
garvede o-løpere og løpere som ikke kjenner reglene/kartsymbolene. I tillegg har det vært klaget på 
at poster er tatt inn før brytetiden og klager på etteranmeldingsgebyr pga avvikende påmeldings-
frister på våren pga helligdager. 
 
Det har også i år vært bra rekruttering av nye bedriftsløpere og aktive ungdommer.  
 
O-utvalget har kjøpt inn en hjertestarter med støtte fra Aker Egersund, Bouvet, Lyse og SR-Bank, en 
hjertelig takk til dere. 
 
En stor takk til arrangører og frivillige som har arrangert løp denne sesongen. Det stilles stadig større 
krav til arrangørene, men dette er stort sett blitt taklet bra. Håper dere stiller neste år også. 
 
Vi vil minne både løpere og arrangører om å lese aktuell informasjon som ligger på hjemmesiden vår. 
 
Så til alle løpere – vel blåst og velkommen på nattløpene! 
 
Berit Bakken 
Leder 

Rapport fra nestleder / kursansvarlig 

Det er avholdt to kurs i løpet av 2013, et nybegynnerkurs og et tidtakerkurs. 
 
Nybegynnerkurs  
I år møtte 28 ivrige deltakere på nybegynnerkurs. Vi ser at oljebransjen er særs flinke til å rekruttere, 
og flere av kursdeltakerne hadde internasjonal bakgrunn. 
 
Opplegget for nybegynnerkurset i år, var etter samme mal som i fjor. Teoridelen dag én innledet vi 
med å vise noen bilder fra hva o-verdenen har å by på. Deretter var det grunnleggende opplæring i 
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kart og kompass, samt oppgaver fra et arbeidshefte. Nybegynnergjengen fikk så dag to prøve ut teori 
i praksis, og gjorde en flott innsats i skogen i Sørmarka. 
 
Før høstsesongen startet opp, kontaktet undertegnede samtlige bedrifter / oppmenn som hadde hatt 
deltakere med på nybegynnerkurs. Oppmennene ble da bedt om å følge opp "sine" nybegynnere litt 
ekstra fremover, i håp om at mange vil fortsette med orientering i fremtiden.  
 
Ved opptelling etter 2013-sesongen er det gledelig å melde at 18 av årets deltakere på nybegynner-
kurs, har deltatt på minst 1 bedriftsløp. 13 av disse har 5 eller flere løp, mens ei står med hele 16 løp.  
 
Tidtakerkurs 
Ommund Bakkevold avholdt i mars et tidtakerkurs, i Bedriftsidretten sine lokaler. Det var da seks 
deltakere som møtte, hvor alle fikk en grundig innføring i bruk av tidtakersystemet eTiming. 
Ommund viste også hvordan påmelding og etteranmelding skal foregå.   
 
O-utvalget oppfordrer flere arrangører til å delta på kurs i tidtaking neste år, da det gjennom 2013-
sesongen har vist seg at det er behov for gode rutiner her. 
 
Verving av nye løpere 
O-utvalget 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 5 løp eller mer.   Premien for 
rekruttering/nybegynner er to gavekort á kr 1990,- hos Hetland Sport i Sandnes. Premiene er gitt av 
Rogaland Bedriftsidrettskrets. 
 
Annet 
O-utvalget vurderer i 2014 å kjøre deler av nybegynnerkurset også på engelsk. Det vil si at teoridelen, 
altså dag én, tilbys holdt på engelsk, i tillegg til på norsk. Dette fordi det de siste årene har vært flere 
engelsktalende deltakere på kurs, og disse har nok fått et litt begrenset utbytte av teoribiten.  
 
Dersom noen har øvrige innspill / ønsker om kurs i 2014, er det fint om dere tar kontakt med 
nestleder. 
 
Brit Nilsen  
nestleder og kursansvarlig 

Rapport fra terrengfordeler 

Enda en kjekk o-sesong er over med mange flotte arrangementer, kjekke løyper og veldig bra 
deltakelse. 
 
Også foran denne sesongen gikk det greit å tråkle sammen terminlista. Noen er veldig kjappe når 
termindatoer og søknadsskjema sendes ut, mens andre trenger litt mer betenkningstid.( Først til 
mølla gir bedre muligheter til å få ønsket oppfylt).  I år fikk vi såpass mange søknader at flere av de 
«årvisse» arrangørene fikk et friår. Vi fikk også hjelp av o-klubber til noen av arrangementene, enten 
alene eller sammen med bedrifter. Dette gir disse klubbene kjærkomne penger i kassen. 
 
2013 sesongen bestod av 17 rankingløp, et bedriftsmesterskap, en stafett, samt Hardhausen på 
tampen av sesongen for de tøffeste av dere. 
 
Av rankingløpene var det 4 kortløp, 11 normaldistanse, 1 langløp og Essoplukken (likt som for 2012). 
Kortløpene var lagt tidlig og sent i sesongen. Løypeleggerne har til dels vært flinke til å redusere/øke 
løypelengden i år ut fra terrenget og løpbarheten, men dette bør det kanskje fokuseres enda mer på. 
 
  



- 3 - 

Fordeling av løp. (2012 sesongen i parentes) 
 
Stavanger:  2 (4) 
Sandnes:  7 (7) 
Sola: 1 (1)  
Jæren:  5 (4) 
Egersund:  2 (1) 
Bjerkreim: 1 (2) 
Gjesdal: 1 (0) 
 
Flere av årets løp har vært arrangert på kart tegnet i sprint-normen.  O-utvalget har forsøkt å sette 
fokus på at det er forskjellig regelverk for løping på disse kartene. Men et strekk på løpet i Vigre-
skogen viste at svært mange fortsatt ikke har satt seg inn i dette, til tross for at regelverket sier at 
«uvitenhet ikke fritar løperne for ansvar». Etter løpet forsøkte vi «kanskje i en litt røff tone» å nok en 
gang oppfordre til å følge reglene. Denne tonen ble brukt for å skape blest og diskusjoner om 
«problemet», noe som det virker som vi lykkes med.  I ettertid ser vi at kanskje o-utvalget bør bli 
flinkere til å informere løypeleggere om at strekk som kan føre til misforståelser, regelbrudd og juks 
bør unngås mest mulig, selv om dette i boligfelter vil være umulig å få til.  
 
Kontroll av karttrykk har vært opprettholdt også denne sesongen. Vi har gjennomgående hatt bra 
kvalitet på trykken. De fleste som har valgt å trykke kart selv har uoppfordret levert prøvetrykk, mens 
noen har blitt purret på og et par leverte ikke. Allikevel fikk vi satt fokus på kvaliteten. For neste 
sesong bør det nok lages en egen kolonne i arr.søknadskjemaet  hvor en krysser av hvordan en vil 
produsere kartene, slik at kontrollørene vet hvem som vil gjøre hva. 
 
Ansvaret for nattløpene 2013-2014 er overtatt av de aktive klubbene. Undertegnede hadde i over-
gangsperioden jobben med å sette sammen sesongens terminliste, men neste år er dette o-kretsens 
ansvar. De aktive bruker eventor-orientering.no for påmelding.  Alle bedriftsløpere som ønsker å 
delta bes melde seg på her. Veiledning til enkel registrering og terminlista ligger på bedriftens nett-
sider. For å forenkle resultatservicen er det ønskelig at alle som tror de vil løpe melder seg på. Kun 
løpere som faktisk deltar skal betale påmelding (30 kr pr løp ved frammøte) 
 
Undertegnede går nå ut av o-utvalget. Dette har vært en kjekk og lærerik tid og resten av o-utvalget 
har vært utrolig kjekke å arbeide med. Takker for meg inntil videre og ønsker etterfølgeren lykke til 
med neste sesong. 
 
Per Ingar Hadland 
Terrengfordeler 

Årsrapport materialforvalter 2013 

Materialforvalter har ansvar for alt utstyr i o-utvalget sin tilhengar som står til disposisjon for 
arrangørklubbene.  
 
I løpet av sesongen går tilhengaren frå arrangør til arrangør. Utanfor sesongen står den tørt og varmt 
i Statens Vegvesen sine lokaler i Lagårdsvegen 80 i Stavanger. En takk går difor til Statens vegvesen.  
 
I løpet av fjorårets sesong viste det seg at ein hadde behov for å renovera eller kjøpa ein ny tilhengar. 
Etter ein nærare vurdering valde ein å renovera den gamle: For ca. ein tidel av prisen har ein utsett 
kjøp av ein ny tilhengar i nokre år. Renoveringa som er utført er komplett skifte av EL- anlegg, skifte 
av venstre sidevegg samt fuging av alle plateskøytar. Arbeidet med skifte av sideveggen og fuging er 
utført av Gudmund Gausel; Takk for vel utført arbeid!  
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I løpet av sesongen har tilhengaren og utstyret stort sett fungert greit. Det har vore nokre problem 
med fronthjulet, eit par lause posteinheitar samt eitt tilfelle der startklokka plutselig stoppa. 
Generelt er det viktig at ein arrangør ryddar og kontrollerer utstyret etter løp slik at neste arrangør er 
trygg på at alt fungerer. Dersom utstyr er skada eller det er behov for meir forbruksmateriell må ein 
gi beskjed til både neste arrangør og materialforvalter med ein gong: Hugs at det kan ta meir enn ei 
veka å få erstatta utstyret. 
 
Før neste sesong må ein skifta nokre postbrakettar, samt erstatta ein del postflagg. Teltet skal 
impregnerast. Det bør og kjøpast eit ekstra fronthjul, slik at eit reservehjul kan følgja tilhengaren. I eit 
lengre tidsperspektiv (3-4 år) bør ein vera forberedt på større utgifter til kjøp av ny tilhenger, nytt telt 
og nye posteinheitar. 
 
Steinar Amundsen 
Materialforvalter o-utvalget 

Rapport fra rankingfører 

Arrangørene har også denne sesongen bidratt til at resultat- og rankingarbeidet har gått greit. 
Rutinene for tidtakingen har vært de samme som i forrige sesong. Dette gjelder også nattløpene. 
 
Det ble holdt et kurs i tidtaking før sesongen startet. Det var seks deltakere på kurset, men noen 
hendelser i løpet av sesongen viser at flere burde ha deltatt. Det var ikke alle som hadde fått med seg 
hvilke programmer vi bruker. Kurset er gratis og tar for seg alle sider ved tidtaking på løpene. 
 
Selv om arrangørene har gjort en god jobb, er det ikke alt som har gått knirkefritt. I fire av løpene ble 
det enten brukt feil program i etteranmeldingen eller at MTR-en var koblet feil. Dette førte til mer 
tungvint registrering av løpere og lengre kø. Jeg var til stede og kunne rette feilene og gi arrangørene 
en kort opplæring. 
 
Det ser også ut til at hvis løypene importeres fra OCAD til tidtakingsprogrammet blir løype-
beskrivelsene endret. Det skaper litt problemer når resultatene skal inn i RouteGadget. 
 
Utstyret har fungert bra, selv om en av PC-ene måtte byttes ut etter et par løp i vår. 
 
Det var to klare arrangørtabber i løpet av sesongen. Den ene gjaldt innsamling av poster før 
brytetiden hadde gått ut. Dette rammet et par løpere som ikke hadde kommet i mål og skal ikke 
forekomme. De få minuttene som spares inn på dette kan skape mye frustrasjon for løperne og 
unødvendig arbeid for o-utvalget, som til syvende og sist må behandle eventuelle klager. 
 
Den andre gjaldt feil plassering av en post, som førte til at en klasse ble annullert. Dette er også en 
unødvendig feil av en arrangør. Det forventes at arrangørene har kontrollører som avdekker slike feil. 
 
Det har vært en vellykket sesong når det gjelder det resultat- og rankingmessige. 
 
Ommund Bakkevold 
Rankingfører 


