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Å rsrapport for Orienteringsutvalget 2014 

Leder:  Eli Stokka, Sandnes Sparebank 
Nestleder/kursansv.:  Brit Nilsen, Politiet 
Terrengfordeler:  Tor Sverre Skåra, Puls Egersund 
Materialforvalter:  Steinar Amundsen, Vegvesenet 
Rankingfører:  Ommund Bakkevold, Lærerne 
 
Det har i år vært avholdt: 
 

3 utvalgsmøter 
1 oppmannsmøte 
1 årsmøte 
2 utvalgssamlinger med kretsen 

 
I tillegg har o-utvalget fortløpende behandlet flere saker via mail. 
 
Vi har hatt nok en god o-sesong i 2014 med en kjempe økning i antall løpere i forhold til forrige 
sesong. På 18 løp har det i år vært 8 510 løpere, et gjennomsnitt på 473 løpere pr. løp. Samme tall fra 
i fjor var 7 855 løpere (18 løp) og et gjennomsnitt på 436 løpere pr. løp. 
 
Gjennomføringen av løpene har stort sett gått greit, men noen klager har vi fått.  Feil plassert poster, 
innhenting av poster startet før brytetid, ett løp ble en post fjernet av uvedkommende (heldigvis ble 
dette oppdaget raskt og arrangør fikk ut ny).  Målestokk på innbydelse og løp har ikke stemt – gjelder 
løypene H, F, I, J og K der oppfordringen er 1:5000. Kartkvaliteten er også blitt klaget på i noen løp, er 
nok heller ikke blitt levert inn til godkjenning. 
 
Vi har på grunnlag av tilbakemeldinger og klager utarbeidet en sjekkliste til arrangør som skal være 
en hjelp til å huske alt som skal på plass. Denne legges ut på våre nettsider. Har også vedtatt at 
klager/protester skal gå til arrangøren ved løpsleder. Disse klagene/protestene skal være skriftlige. 
Resultatet arrangører kommer frem til skal sendes til klager og O-utvalgets leder. O-utvalget er 
klageinstans (dette må arrangøren informere om i svaret). O-utvalget kan på eget initiativ omgjøre 
svaret. 
 
Det har også i år vært bra rekruttering av nye bedriftsløpere og aktive ungdommer.   
 
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! 
 
Eli Stokka 
leder 

Rapport fra nestleder/kursansvarlig 

O-utvalget har arrangert to kurs i løpet av 2014, et nybegynnerkurs og et tidtakerkurs. 
 
Nybegynnerkurs  
I mars 2014 møttes 38 deltakere (ny rekord?) for opplæring i kart og kompass.  
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Nybegynnerkurset ble arrangert av undertegnede over to kvelder, etter samme mal som de senere 
årene. Først en kveld med teori, dernest en kveld med praksis, hvor nybegynnerne løp enkle o-løyper 
i Sørmarka.  
 
Øystein Nilsen stilte også i år som hjelper og medinstruktør på nybegynnerkurset.  
 
Det er verdt å nevne at teoridelen i år ble holdt både på norsk og på engelsk. 26 deltakere stilte da til 
den norsk teoribiten, mens 12 deltakere møtte for undervisning på engelsk.  
 
Ved opptelling etter 2014-sesongen viser det seg at hele 29 av årets nybegynnere har deltatt på 
minst 1 bedriftsløp. Og 23 av deltakerne har 5 eller flere løp.  
 
Tidtakerkurs 
Ommund Bakkevold avholdt før sesongstart kurs i tidtaking i Idrettens Hus. Det var da 6 deltakere 
som møtte, hvor alle fikk en grundig innføring i bruk av tidtakersystemet eTiming. Ommund lærte og 
deltakerne hvordan påmelding og etteranmelding skal foregå.   
 
O-utvalget oppfordrer flere arrangører til å delta på kurs i tidtaking fremover, da det alltid på løp er 
behov for gode rutiner. 
 
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 planlegger i 2015 å arrangere nybegynnerkurs, med teoridel både på norsk og på engelsk, 
samt kurs i tidtaking. O-utvalget vil i tillegg arrangere et løypeleggerkurs.  
 
Dersom noen har øvrige innspill/ønsker om kurs i 2015, er det fint om dere tar kontakt med 
nestleder. 
 
Brit Nilsen  
nestleder og kursansvarlig 

Rapport fra terrengfordeler 

Sesongen 2014 er over, og vi kan alle se tilbake på mange gode og kjekke arrangement. 
 
Å sy sammen terminlista ble en liten utfordring, men takket være de aktive klubbene så løste alt seg 
ganske bra. Vil oppfordre alle lag til å melde inn riktig kontaktperson/mailadresse, da flere stod 
oppført med feil opplysninger. 
 
2014 sesongen inneholdt 20 løp; 17 rankingløp, bedriftsmesterskap, stafett og Hardhausen. 
Rankingløpene bestod av 3 kortløp, 13 normal og en postplukk. Den "vanlige" postplukken gikk ut, 
men gjengen som kaller seg «Steinskvetten» tok på seg å arrangere dette, og leverte et glimrende 
arrangement. 
 
Følgende kart har blitt benyttet denne sesongen: 
Ølbergskogen, Njåskogen, Njåfjell, Arboretet, Helland, Lunnane, Fjogstad, Øksnevadskogen sør, 
Sørmarka, Tastaveden, Vagleskogen, Kubbetjørn, Krossberg, Voren, Gausel, Vannbassengene, 
Kalbergskogen, Universitetet, Melshei. 
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Noen av disse kartene blir brukt hvert år, så her oppfordrer jeg arrangører til å tenke "nytt". Noen av 
kartene kan også trenge en grundig oppgradering. 
 
De fleste arrangementene har vært avviklet knirkefritt, men dessverre så har det vært noen unntak. 
Poster som blir plassert feil i terrenget er det minst hyggelige her. Dette tror jeg skyldes slurv og 
hastverk. Løsning her er å begynne planlegging av løyper i god tid, sondere terreng og post-
plasseringer 2-3 ganger, og bruke en løypekontrollør. Videre så bør også terreng og løpstraseer 
sjekkes for løpbarhet. 
 
Kart/løypetrykk er alltid et tilbakevendende tema. De fleste arrangørene har vært flinke med å levere 
prøvetrykk. Noen har jeg dessverre vært nødt til å purre på med en «sint» tone. Dette skal være 
unødvendig. Planlegg og begynn i god tid, så slipper vi det. 
 
Det nærmer seg også tiden for at jeg sender ut info om neste års arrangement, så jeg oppfordrer 
enda en gang om å oppdatere kontaktinfo. Dette hjelper meg med å få på plass ei terminliste 
knirkefritt. 
 
Til slutt vil jeg oppfordre alle til å delta på vinterens nattløp og vinterkarusell. Sjekk ut 
eventor.orientering.no for info. 
 
Enda en kjekk o-sesong er over med mange flotte arrangementer, kjekke løyper og veldig bra 
deltakelse. 
 
TorSverre Skåra 
terrengfordeler 

Rapport materialforvalter 

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.  
 
Det har vore eit par spørsmål om lån/ leige av utstyr til andre løp/ bedrifter sine interne løp: Generelt 
gjeld at utstyr ikkje vert lånt ut i sesong, sidan det ofte kan verta knapt med tid å få klargjort utstyret 
og overlevert tilhengaren til neste arrangør. 
 
Tilhengaren og utstyret har fungert greitt denne sesongen. Ved eitt tilfelle forsvant ein posteinheit til 
ein verdi av ca. kr. 1000,- under løpet. Denne gongen var me heldige: Ei mor ringte nummeret som 
står på alle postane og kunne fortelja at sonen hennar hadde tatt med seg ein post heim. Dette viser 
at det er nødvendig å vurdera postvakt ved løp i tettbygde område. Vidare kom det ein e-post om at 
det var tomt for skrivarpapir; varsel om dette må sendast seinast når det er 10 rullar igjen. Etter siste 
løp kom tilhengaren inn med begge fronthjula punktert; Dette er ikkje akseptabelt.  
  
Generelt er det viktig at ein arrangør tørkar, ryddar og kontrollerer utstyret etter løp, slik at neste 
arrangør kan vera trygg på at alt fungerer. Det heng ei innhaldsliste på venstre dør som skal vera 
komplett: Bruk denne når tilhengaren vert gjennomgått. 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. Hittegods er arrangøren sitt ansvar 
og skal takast ut av tilhengaren, og kunngjering skal leggjast ut på bedriftsidretten si heimeside. 
 
Før neste sesong må ein som alltid skifta nokre postbrakettar. Teltet vart før sesongen vurdert til å 
halda ein sesong til; Det må no vurderast om me skal kjøpa eit nytt. For å vera sikke på at ein har eit 
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reserve fronthjul vert det kjøpt eit massivt gummihjul, slik at dette kan følgja tilhengaren. I eit lengre 
tidsperspektiv (3-4 år) bør ein vera forberedt på større utgifter til kjøp av ny tilhenger og nye 
posteinheitar. 
 
Steinar Amundsen 
materialforvalter 

Rapport fra rankingfører 

Det har ikke vært noen endringer i rutinene for tidtakingen i forhold til forrige sesong. Arrangørene 
har derfor kunnet gjøre nytte av erfaringer gjennom de siste sesongene. Dette har bidratt til at 
resultat- og rankingarbeidet har gått greit. Alt som har med nattløpene å gjøre har blitt overtatt av de 
aktive klubbene. 
 
Det ble holdt et kurs i tidtaking før sesongen startet. Det var seks deltakere på kurset, hvorav to 
brukte kurset til å friske opp tidligere kunnskaper. Kurset er gratis og tar for seg alle sidene ved 
tidtaking på løpene. 
 
Arrangørene har jevnt over gjort en god jobb. Det har dessverre vært noen få hendelser, både slurv 
og uforskyldt, som har gjort resultatarbeidet og rankingføringen vanskeligere. Dette var bl.a. feil 
plasserte poster, utstyr som ble levert videre til neste arrangør for tidlig, løyper som ikke var 
registrert i databasen og en postbukk som ble fjernet. Det ser også ut til at mange arrangører ikke 
formidler behovet grunnlagsdata for RouteGadget til løypeleggerne. Det er mange arrangører som 
har blitt purret på det. 
 
Utstyret har fungert bra denne sesongen. 
 
Det er tre ting som stjeler tid i resultatarbeidet og rankingføringen; mange disk, mange nye løpere og 
ukjente løpere. Arbeidet kan bli enklere dersom arrangørene benytter den mest oppdaterte løper-
databasen og at løperne sjekker at de står oppført med rett brikke og klasse på startlistene. Det bør 
nok vurderes tiltak som forenkler rankingarbeidet. 
 
Det har vært en vellykket sesong når det gjelder det resultat- og rankingmessige. 
 
Ommund Bakkevold 
rankingfører 


