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Å rsrapport for o-styret 2016 

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

3 styremøter 
1 oppmannsmøte 
1 årsmøte 
1 utvalgssamling med kretsen 

 
I tillegg har o-styret fortløpende behandlet flere saker via mail. 
 
Vi har hatt nok en god o-sesong i 2016 med stor deltakelse på mange løp. Vi har hatt 17 løp, 1 stafett, 
«Hardhausen» og ett BM individuelt løp. 3 av løpene har vært kortløp og ett har vært postplukk.  Ett 
har også vært tilrettelagt for rullestolbrukere.  Vi kommer ikke til å tilrettelegge for rullestolbrukere 
neste år, grunnet i at ingen møtte på årets løp. 
 
Gjennomføringen av løpene har stort sett gått greit, noen klager har det imidlertid vært.  Disse har 
stort sett blitt håndtert av arrangør.  Også i år er det kommet klager på dårlig kartkvalitet. Oppfordrer 
alle til å få kvaliteten godkjent før trykking. Vi oppfordrer arrangør til å ta hensyn til estimert 
vinnertid – gjelder spesielt i tunge terreng – da bør ikke løypene bli så lange at vinnertiden på de 
sprekeste går opp mot timen.  Vil oppfordre alle oppmennene å informere i egen bedrift om regler, 
spesielt bekledning og løping på ulovlig område. 
  
Vi har denne sesongen fått inn klage fra turgåer med hund – ble dessverre utskjelt av 3 o-løpere da 
han ikke hadde hunden i bånd.  Området var imidlertid et uten båndtvang – ber om at oppmennene 
informerer ut i bedriften at det ikke båndtvang overalt.  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-styrets leder. O-styret er klageinstans (dette må 
arrangøren informere om i svaret). O-styret kan på eget initiativ omgjøre svaret. 
 
Vi har fått anmodning om å gjøre noe med kartene for de som er fargeblinde. Her kan vi dessverre 
ikke gjøre noe da vi må følge vanlige regler. 
 
Husk at vi har en god huskeliste for arrangør der alle punkt er satt opp hva en skal huske på. Denne 
oppfordres til å brukes som en sjekkliste.  Alle har glemt å melde inn fakturaopplysninger / konto 
som skal brukes dersom en får utbetaling av utjevningsfondet. 
 
Det har også i år vært bra rekruttering av nye bedriftsløpere.  Så også i år blir det trukket en vinner av 
gavekort for verver og en ny løper som har hatt minimum 5 løp. 
 
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 
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Rapport fra nestleder/kursansvarlig 

Det har vært avholdt to kurs for bedriftsorienteringen i Sør-Rogaland i 2016. Først et nybegynnerkurs 
før sesongstart, dernest et førstehjelpskurs i slutten av april. 
 
Nybegynnerkurset  
I mars 2016 deltok 38 personer på nybegynnerkurs i kart og kompass. Kurset gikk for den enkelte 
deltakere over to dager, med en kveld teori, så en kveld med praksis, hvor nybegynnerne løp enkle o-
løyper i Sørmarka. Stemmingen blant deltakerne var også i år god, og mange av dem har siden deltatt 
på flere løp.  
 
Rankingfører har før årsmøtet sett litt på tall og det viser seg at i løpet av 2016-sesongen har vi hatt 
hele 171 nyregistrerte løpere med på minst ett o-løp. I tillegg har 45 av de nye løperne deltatt på fem 
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 5 løp eller mer. Premien for rekruttering / 
nybegynner er to gavekort à kr 1990,- hos Hetland Sport i Sandnes. Premiene er gitt av Rogaland 
Bedriftsidrettskrets. 
 
Kurs i førstehjelp 
Det viste seg å være liten interesse for kurset i førstehjelp. Styret valgte likevel å avholde kurset. På 
timeplanen var grunnleggende opplæring i førstehjelp, inklusiv bruk av hjertestarter. I tillegg hadde 
vi med en kiropraktor som foreleste om typiske o-skader, eksempelvis overtråkk. Kiropraktor hadde 
avslutningsvis en nyttig praktisk del om hvordan trene seg opp etter skade, samt hvordan forebygge 
skader.  
 
Planer for sesong 2017 
O-styret vil arrangere nybegynnerkurs før sesongstart også til neste år. Da det har vist seg å være så 
pass lav interesse for øvrige kurs, er det ikke planer om andre kurs i 2017. 
 
Brit Nilsen  
nestleder og kursansvarlig 

Rapport fra terrengfordeler 

Sesongen 2016 er vel gjort, og forhåpentligvis er de aller fleste fornøyd med sin egen innsats. Kjekt å 
se at litt flere bedrifts-lag tok på seg arrangøransvar. 
 
Men, flere lag må oppdatere kontaktinfo. Dette er det enkelte lags sitt ansvar. 
 
2016-sesongen inneholdt som "vanligt" 17 rankingløp, BM-ind. Og BM-stafett. I tillegg så er det 
Hardhausen for de ivrigste. 
 
Kart benyttet denne sesong: Bakkebø, Stutafjell, Sørmarka, Kubbetjørn, Kleppelunden, 
Varatunparken, Rog. Arboret, Giljastølen, Brekko, Ølbergskogen, Ramsvik, Vagleskogen, 
Vannbassengene, Gausel, Skårlia, Sandtangen, Bogafjell og Universitetet. 
En grei spredning, men husk å ta kontakt med de aktive klubbene ang. nye kart/områder. 
 
Minner atter en gang på at prøvetrykk skal leveres i god tid. Dette gjelder de lag som ikke bruker 
godkjent trykkeri. 
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Etter å ha sett igjennom noen løyper, og gått igjennom vinnertider i flere løp, så ser jeg at ting kan bli 
bedre på løypeleggersiden. 
F.eks., ikke legg strekk som inviterer til å ta snarveien gjennom forbudt område. 
Dobbeltsjekk post-ringer og streker om de skjuler viktige detaljer. 
Sjekk postbelastning, bruk heller flere poster. I enkelte løyper så kan det bli "kø" inn for stempling. 
Sjekk om løpstraseer er løpbare. Det er altfor mange løyper som har for høy vinnertid. 
En god løypelegger "bommer" ikke med 20 min i flere løyper. 
Alle løypene er like viktige! Oppfordrer lagene til å sjekke dette nøye. 
 
Vi alle ønsker at løperne skal få en hyggelig opplevelse i skog og mark. 
 
Neste års terminliste er på tegnebrettet nå. 
Arrangører bes begynne allerede nå med planlegging av terreng/kart. 
Sjekk om kart er oppdatert. Parkeringsmuligheter og avstand til samlingsplass. 
Hvis terrengfordeler sier nei til bruk av et kart, så respekter dette. 
 
TorSverre Skåra 
terrengfordeler 

Rapport materialforvalter 

Materialforvalter har ansvar for alt utstyr i o-styret sin tilhengar som står til disposisjon for arrangør-
klubbane. I løpet av sesongen går tilhengaren frå arrangør til arrangør.  
 
Tidlegare har tilhengaren stått lagra tørt og varmt i Statens vegvesen sine lokaler i Lagårdsvegen 80 i 
Stavanger over vinteren. Statens vegvesen har no skifta kontorstad, slik at dette ikkje lenger er 
aktuelt. Kommande vinter vert tilhengaren med alt utstyret lagra på låven hjå leiar Eli Stokka Tjåland. 
  
Tilhengaren og utstyret har fungert greitt denne sesongen. Før neste sesong må ein som alltid gå 
gjennom utstyret, skifta nokre postbrakettar og sjekka at alt fungerer.  
 
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 lasta inn i tilhengaren slik at 
utstyr ikkje vert skada ved lasting 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 veke å få erstatta utstyret.  
 
Hittegods er arrangøren sitt ansvar og skal ikkje leggjast i av tilhengaren. Dette skal annonserast med 
arrangøren sin kontaktperson på bedriftsidretten si heimeside. 
 
Tilhengaren er no såpass slitt at den ikkje lenger er tett. For å verta tett må tak, front og høgre side 
skiftast. Materialforvalter vurderer dette arbeidet som såpass omfattande at det er på tide å skifta 
den ut. Styret har på bakgrunn av dette vedtatt å kjøpa ny tilhengar. Dette vil bli gjennomført 
hausten 2016 / vinteren 2017, slik at den kan innreiast og vera klar til vårsesongen 2017. Komplett 
med kjøp, registrering og innreiing bør ein klara dette for ein kostnad på under kr 40 000,-. 
 
Den gamle tilhengaren vil bli tilbudt klubbar i Rogaland, før den vil bli lagt ut til salgs på den opne 
marknaden: 

 Skaphenger Tredal: T10 BK, 2001 modell 

 L/B/H skap: 250/160/150 

 Totalvekt/ Nyttelast:  1000kg/ 760kg 

 Ny venstre side og elektrisk anlegg våren 2014 

 Nye dekk våren 2016.  
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Det er utarbeida ei historisk materielliste som viser kva utstyr me har, når me kjøpte det og kor me 
kjøpte det. Dette er til stor hjelp for materialforvaltar for å vera forberedt på store framtidige 
utgifter. Framover må me budsjettera med kjøp av nye posteiningar:  

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

 
Steinar Amundsen 
materialforvalter 

Rapport fra rankingfører 

På årsmøtet i fjor ble det bestemt at det ikke blir aktuelt med deltakelse uten forhåndspåmelding. Vi 
innførte noen endringer i tidtakingen før fjorårets sesong som et første steg med tanke på en slik 
ordning. Selv om vi ikke gikk videre med påmeldingsfri deltakelse, var tidtakingsløsningen uavhengig 
av det og har blitt benyttet i år også. Det betyr i korte trekk at etteranmelding og tidtaking gjennom-
føres med kun én PC og at skriveren lager utskrifter som inneholder navn, klubb og klasse etc. i tillegg 
til strekktidene. 
 
Tidtakingen og det etterfølgende resultatarbeidet har fungert veldig bra. Det har bare vært noen få 
problemer, som til dels skyldes slurv fra arrangørene. Noen eksempler på det er at skriveren ikke har 
vært tilkoblet strøm, ombytting av kabler, sent mottatte filer fra løpet, manglende registrering av 
klubb og fødselsår på løpere og at det ikke var registrert poster i løypene på et løp. 
 
Det har vært en større utfordring at arrangørene ikke har fulgt opp huskelistens punkt om 
RouteGadget. 1/3 av arrangørene sendte grunnlagsfiler helt etter boken. Resten av arrangørene 
sendte dette i seneste laget. 1/3 av arrangørene måtte purres enten på løpet eller i e-post om 
kvelden etter løpet. Dette skaper unødvendig arbeid. Ingen av arrangørene leverte faktura-
informasjon, selv om det ble påpekt på årsmøtet i fjor. 
 
I år ble det strammet litt inn på løpernes mulighet til å registrere løpet i ettertid eller å korrigere 
ukjente løpere. All informasjonen som løperne trenger står på kvitteringen de får i mål. Det plikter 
enhver løper å sjekke at det som står der er korrekt. Feil skal korrigeres i etteranmeldingen etter 
løpet. Løperne skal ha ros for å sjekke startlistene og kvitteringene, for dette har spart ranking-
føreren for mye arbeid i år. 
 
Det var heller ikke i år interesse for tidtakingskurset. Det var bare tre interesserte og kurset ble 
derfor avlyst. Arrangørene har allikevel klart seg bra og har hatt nytte av en detaljert kurs-
dokumentasjon. 
 
Etter 14 år som rankingfører er tiden inne til å takke av og overlate vervet til andre. Det har vært 
noen interessante år, som har gitt meg inngående kjennskap til organiseringen av bedrifts-
orienteringen. I tillegg har jeg lært mye om lover og regler i bedriftsidretten, konkurransereglene i 
orientering, kartnormer og ikke minst fått mulighet til å komme i kontakt med ualminnelig mange 
positive o-løpere. 
 
Ommund Bakkevold 
rankingfører 


