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AÅ rsrapport for Orienteringsutvalget 2015 

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 2015 med en økning i antall løpere i forhold til forrige sesong. På 18 
løp har det i år vært 8799 startende, et gjennomsnitt på 489 løpere pr. løp. En økning i snitt pr. løp på 
16 stykker. Kjempebra. 
 
Gjennomføringen av løpene har stort sett gått greit, men noen klager har vi fått.  Feil plassert poster.  
Kartkvaliteten er også blitt klaget på i noen løp, er nok heller ikke blitt levert inn til godkjenning. Vi 
har også fått tilbakemelding på feil bekledning. Det har også vært ulovlig løping over skraverte og 
sperret område. Klage har ført frem til at strekk er blitt fjernet, men stort sett så har alt fungert bra i 
sesongen. 
 
Vil oppfordre alle oppmennene å informere i egen bedrift om regler, spesielt bekledning og løping på 
ulovlig område. Når en tenker på at snitt 517 løpere pr. løp er ute i skogen, så fungerer det stort sett 
bra. 
 
Minner samtidig på 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. 
 
Eli Stokka 
leder 

Rapport fra nestleder/kursansvarlig 
O-utvalget har arrangert kurs for nybegynnere i 2015. Det planlagte tidtakerkurset måtte avlyses, 
grunnet for få påmeldte. Det var også planlagt å avholde et løypeleggerkurs i 2015, men det ble 
dessverre ikke gjort. Dersom årsmøtet ønsker dette, vil et løypeleggerkurs arrangeres i 2016.  
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Nybegynnerkurset  
I mars 2015 deltok 57 personer (definitivt ny rekord!!!) på nybegynnerkurs i kart og kompass.  
 
Nybegynnerkurset ble arrangert av undertegnede 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 grunn av så høyt antall påmeldte, måtte jeg i år avholde teorikurs fordelt på tre kvelder. Jeg hadde 
en kveld med teori på norsk og en kveld med teori på engelsk i Idrettens Hus. I tillegg holdt jeg eget 
teorikurs for et tjuetalls ivrige ansatte på SUS. Veldig kjekt! 
 
Mange av de nye løperne har siden deltatt på bedriftsløp i 2015.  
 
Rankingfører har også før årsmøtet sett litt tall fra de som deltok på nybegynnerkurs i 2014. Det var 
da gledelig å finne at 25 av kursdeltakerne fra 2014 deltok på løp også i 2015. Faktisk står 13 av dem 
registrert med over 10 løp i årets sesong.  
 
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. 
 
Planer for sesong 2016 
O-utvalget vil og i 2016 å arrangere nybegynnerkurs, med teoridel både på norsk og på engelsk. Det 
vil og, som alltid, bli tilbudt kurs i tidtaking.  
 
O-utvalget skal og arrangere et førstehjelpskurs, med særlig fokus på bruk av hjertestarter, samt hvis 
ønskelig, løypeleggerkurs.  
 
Dersom noen har øvrige innspill og/eller ønsker om kurs i 2016, er det fint om dere tar kontakt med 
nestleder. 
 
Brit Nilsen  
nestleder og kursansvarlig 

Rapport fra terrengfordeler 
Sesongen 2015 er unnagjort, og for første gang på noen år så har ikke undertegnede deltatt i noen 
løp pga. sykdom. 
 
Oppsettet av terminlista ble som "vanligt" berget av noen aktive klubber. Jeg oppfordrer flere 
bedrifter til å ta på seg arrangørjobben. Gå gjerne sammen flere bedrifter. Oppfordrer også i år om å 
oppdatere kontaktinfo for den enkelte klubb. Riktig kontaktperson og mailadresse blir høyt verdsatt. 
 
2015 sesongen inneholdt 17 rankingløp, BM individuelt, stafett og Hardhausen. Rankingløpene 
bestod av 5 kortløp, 11 normal, og Postplukken. 
 
Følgende kart ble benyttet: Sørmarka, Bogsdalen, Kyrkjevollen, Sveineskogen, Smeaheia, Lima-
Flassavatnet, Kubbetjørn, Bogafjell, Lundekvam, Alsvik, Vagleskogen, Kalbergskogen, Arboretet, 
Kiellandskogen, Gausel, Litla Stokkavatnet, Rishagen, Vigreskogen, Sandvedparken og Melshei. 
Oppfordrer igjen arrangører om "nye" kart. Ta kontakt med de aktive klubbene.  
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Kart/løypetrykk kan for flere fortsatt forbedres. Minner på at prøvetrykk skal leveres i god tid før 
arrangementet. Flere som slurver med dette. 
 
Tida går fort, og neste års terminliste har allerede havnet på tegnebordet. Begynn å planlegge neste 
års arrangement allerede nå, så sparer dere masse tid og mas senere. Se dere evt. ut aktuelle kart 
allerede nå. Og en viktig ting her, gå over kart/løpstraseer, og påse at kartet er 'up to date'. Tenk 
nøye igjennom avstander fra parkering-samlingsplass-start. 
 
TorSverre Skåra 
terrengfordeler 

Rapport materialforvalter 
Materialforvalter har ansvar for alt utstyr i o-utvalet sin tilhengar som står til disposisjon for 
arrangørklubbane. I løpet av sesongen går tilhengaren frå arrangør til arrangør. Utanom sesongen 
står den tørt og varmt i Statens vegvesen sine lokale i Lagårdsvegen 80 i Stavanger. En stor takk for 
dette. Statens vegvesen skal skifta kontorstad våren 2016, så etter kommande vinter må ein finna ein 
annan stad å oppbevara utstyret utanom sesong.  
 
Tilhengaren og utstyret har fungert greitt denne sesongen: 

• Som ein del av omlegginga av målgangen kjøpte me ein ny skrivar; Denne viste seg å vera 
både raskare og billegare i drift enn dei gamle. Den ligg i ei blå og svart plastkasse som i 
tillegg inneheld skrivarpapir og lånebrikker. 

• Teltet som me trudde kunne reparerast viste seg å vera for dårleg, så me kjøpte eit nytt rett 
før sesongen starta. Det er heilt likt det gamle, men raudt denne gongen slik at det skal vera 
lett synleg. 

• Løysinga med eit massivt gummihjul som fronthjul har fungert greitt, men ein skal likevel gi 
beskjed når fronthjulet er punktert slik at me får reparert eller skifta det som er i ustand.  

• Ved eitt tilfelle kom det beskjed om at jokerbrikka var død. Heldigvis var postgangen rask 
denne gongen og brikka var på plass på tysdag ettermiddag. Minnar i den samanheng om at 
postane 66 og 68 ikkje eksisterer, slik at ein ikkje planlegg kart/løyper med desse nummera. 

• Campingstolane og -borda som vart kjøpt inn til årets sesong får hard medfart og ser ikkje ut 
til å tola stort meir enn ein sesong. Det må vurderast om bord og stolar skal følgja 
tilhengaren eller om kvar arrangør skal ta med dette sjølv. 

  
Generelt er det viktig at kvar arrangør tørkar, ryddar og kontrollerer utstyret etter løp, slik at neste 
arrangør kan vera trygg på at alt fungerer. Ein må berekna litt tid på å stua tilhengaren slik at utstyr 
ikkje vert skada ved stuing eller transport. 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 ikkje leggjast i tilhengaren! Dette skal annonserast med 
arrangøren sin kontaktperson på bedriftsidretten si heimeside. 
 
Før neste sesong må ein som alltid skifta ein del postbrakettar, fleire no i år enn tidlegare. Fronthjulet 
var punktert når tilhengaren kom inn og må skiftast. Dekka på tilhengaren er utslitte og må skiftast. 
Eg kjem til å leggja inn meir merkeband slik at det skal vera nok til merking og sperring av forboden 
passering i løp på sprintkart. 
  
Eg har starta arbeidet med å laga ei historisk materielliste som viser kva utstyr me har, når me kjøpte 
det og kor me kjøpte det, for å vera forberedt på store framtidige utgifter. Framover må me 
budsjettera med kjøp av ny tilhengar og nye posteiningar:  
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• Me bør kjøpa ny tilhengar i løpet av 2016; Ein tilhengar tilsvarande den me har kostar ca. 
kr 40 000,-  

• Posteiningar vart sist kjøpt til 2008-sesongen, før det i 1999(?). Dermed kan me anta at det er 
behov for å kjøpa nye i 2017..? Når posteiningane gir varsel om at det er lite batteri kan ein 
anta at dette gjeld for fleire. Det er difor naturleg å skifta heile settet samtidig. Ved kjøp av 
53 posteiningar á kr  633,- kjem dette på kr 33 549,- 

 
Steinar Amundsen 
materialforvalter 

Rapport fra rankingfører 
Dette året ble det innført noen endringer i tidtakingen som et første steg mot en eventuell ordning 
med deltakelse uten forhåndspåmelding. Etteranmelding og tidtaking gjennomføres nå med kun én 
PC. Skriveren som ble brukt til å skrive ut strekktider er erstattet av en ordinær kvitteringsskriver for 
butikksystemer. 
 
Programmet som brukes i etteranmeldingen håndterer også tidtakingen, og eTiming brukes ikke 
lenger til det. Kvitteringene inneholder mer informasjon enn tidligere, bl.a. sted, løperens navn, 
klubb, klasse og status. Dette ble godt mottatt da det ble introdusert på løpene. Det ser også ut til at 
køen i mål svelges raskere unna nå. 
 
Premieren på første løpet ble imidlertid ikke så vellykket. Selv om alt ble grundig testet i forkant av 
løpet, viste det seg at en defekt kabel til skriveren ødela det meste. Backup-løsningen måtte tas i 
bruk. Alt har fungert helt fint fra og med det andre løpet. 
 
Det er lagt et større ansvar på løperne om å kontrollere at opplysningene på kvitteringene er 
korrekte. Det står også på lappen at løperne har ansvaret for å korrigere eventuelle feil i etter-
anmeldingen. Dette ser det ikke ut til at alle får med seg, siden det etter hvert løp er noen som 
tilkjennegir seg som ukjente løpere. 
 
Det var forventet at interessen for tidtakingskurset ville være større enn tidligere år pga. endringer i 
tidtakingen, men kun to var interesserte. Kurset ble derfor avlyst. Arrangørene har allikevel klart seg 
bra og har hatt nytte av en detaljert kursdokumentasjon. 
 
Arrangørene har jevnt over gjort en god jobb. Det er allikevel enkelte hendelser som krever en del 
ekstra arbeid. Det gjelder løp der det måtte fjernes strekk og regnes om sluttider. Dette tar tid og 
kunne vært unngått hvis arrangørene hadde sørget for god kontroll i forbindelse med post-
utsettingen. Det var også satt en jokerpost som startpost på et løp. 
 
Vi har lagt ut en huskeliste for arrangørene på vår nettside. Denne kan være til hjelp for å unngå 
åpenbare tabber, men det ser ikke ut til at alle bruker den eller unnlater å formidle det som står der 
til de som har bruk for informasjonen. Dette gjelder bl.a. grunnlagsfiler for RouteGadget og at 
arrangørene skal sende fakturainformasjon til rankingføreren. Stort sett ingen har gjort det siste. 
 
I år har det for første gang blitt betalt inn til et utjevningsfond. Fordelingen viser at arrangøren med 
mest deltakelse har bidratt med kr 1365,- og at arrangøren med minst deltakelse har mottatt kr 
2370,-. Dette styrker forhåpentligvis økonomien i de minste arrangementene litt. 
 
Det har vært en vellykket sesong når det gjelder det resultat- og rankingmessige. 
 
Ommund Bakkevold 
rankingfører 
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