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Arsrapport for o-styret 2017 

Leder:  Eli Stokka, Sandnes Sparebank 
Nestleder/kursansv.:  Brit Nilsen, Politiet 
Terrengfordeler:  Tor Sverre Skåra, Covent 
Materialforvalter:  Ove Oaland, Statoil 
Rankingfører:  Kristin Skadsem, BP 
 
Det har i år vært avholdt: 
 

4 styremøter 
1 oppmannsmøte 
1 årsmøte 

 
I tillegg har o-styret fortløpende behandlet flere saker via mail. 
 
Vi har hatt nok en god o-sesong i 2017 med stor deltakelse på mange løp. Vi har hatt 17 rankingløp, 
1 stafett, «Hardhausen» og ett BM individuelt løp. 4 av løpene har vært kortløp og ett har vært 
postplukk.   
 
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. Det var kun arrangørene før sommeren som 
sendte inn kart til godkjenning.  Oppfordrer alle til å få kvaliteten godkjent før trykking. Vi oppfordrer 
arrangør til å ta hensyn til estimert vinnertid – gjelder spesielt i tunge terreng – løypene bør ikke 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. 
  
En postbukk ble gjemt i ett løp – arrangør bør tenke på om det trengs portvakter i terreng nær 
bebyggelse. 
 
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 på kr 1.500,- 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. 
 
En stor takk til Steinskvetten som har sponset bedriftsorienteringen med en ny PC til tidtakingen.  
Kjekt at noen bruker overskuddet med bidrag tilbake til idretten. 
 
Dette blir mitt siste år som leder, vil takke for engasjement hos dere alle.  Har vært fire kjekke år der 
jeg har fått litt mer innsikt i hva arrangører og styret legger ned av frivillig arbeid.  
 
Eli Stokka 
leder 
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Rapport fra nestleder/kursansvarlig 
Nybegynnerkurs 
Det har vært avholdt et kurs for bedriftsorienteringen i Sør-Rogaland i 2017. Det var da et 
nybegynnerkurs med til sammen ca. 50 deltakere. Kurset gikk over to dager, med en kveld teori i 
Idrettens Hus, og en kveld med praksis i Sørmarka. Til neste års nybegynnerkurs håper jeg teoridelen 
kan holdes i den nye bedriftsidrettshallen på Forus.  
 
Det er ingen tvil om at bedriftsorientering er populært her i Sør-fylket. Rankingfører har funnet at 
hele 31 av kursdeltakerne fra årets nybegynnerkurs var med på minst ett o-løp i 2017-sesongen. I 
tillegg har seks av de nye løperne deltatt på ti 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 hos Hetland Sport i Sandnes. Premiene er gitt av Rogaland Bedrifts-
idrettskrets. 
 
O-styret vil fortsette utdelingen av gavekort også til neste år. Men vi har nå bestemt å utvide 
ordningen, og gi ytterligere ett gavekort etter sesong 2018, da også til sesongens beste løypelegger. 
Alle deltakere på bedrifts o-løp vil ved sesongslutt få være med å stemme frem vinneren. Vi håper 
dette vil føre til ekstra gode og spennende løyper til neste år. 
 
Undertegnede går ellers nå ut av styret, og vil benytte anledningen til å takke for en kjekk tid i o-
styret. 
 
Brit Nilsen  
nestleder og kursansvarlig 

Rapport fra terrengfordeler 
De aller fleste kan vel se tilbake på 2017 med blandede følelser. Opp- og nedturer har vel de aller 
fleste hatt. 
 
På årsmøtet i fjor så minnet jeg alle lag på om å oppdatere kontaktinfo. Dette er det enkelte lags eget 
ansvar å få gjort. Men dessverre så var det mange som ikke hatt gjort dette da jeg sendte ut inn-
bydelse til å søke om arrangement. 
 
Derfor vil jeg nå gjøre det annerledes neste sesong. Jeg vil legge ut info på nettsiden vår, der jeg ber 
de som evt. ønsker å arrangere løp tar kontakt med meg via mail, og disse vil da få tilsendt søknads-
papirer via mail fra meg. Når søknadsfristen er ute, så vil jeg tilby de aktive klubbene eventuelle 
datoer som står åpne. 
 
NB. Søknadsfristen skal overholdes, da puslespillet blir satt fortløpende. 
 
2017-sesongen inneholdt som vanlig 17 rankingløp, BM-ind., BM-stafett og Hardhausen. Kart og 
områder som ble brukt var en grei miks, men jeg vil allerede nå opplyse om at enkelte kart og 
områder vil bli avvist neste sesong. Tilbakemeldinger fra løpere og egne erfaringer tilsier dette. 
 
I denne forbindelse vil jeg nok en gang minne løypeleggere på om stipulerte vinnertider. Når 
35-40 min. blir til 50-60 min. er det noe som bør få arrangører til å tenke seg om. Det er viktig å 
sjekke løpstraseer i alle løyper.  
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Løypetrykk, fortsatt altfor mange som ikke leverer dette. Dette skal leveres for kontroll i god tid. I 
noen løp/løyper var løypetrykk særdeles svakt. Bruker dere PurplePen til løypetegning, så er det her 
veldig enkelt å forstørre postringer og streker.  
 
Foran neste sesong vil jeg ta kontakt med samtlige av de aktive klubbene for å få status på kart. Kart 
som jeg får positive tilbakemeldinger på, vil jeg selv ta meg en tur ut for å sjekke. Jeg ønsker at 
arrangører tilbyr kart og områder som ikke er gjengangere. Det er mye de samme som går igjen. Ta 
gjerne kontakt allerede nå hvis det er kart som bør sjekkes. 
 
TorSverre Skåra 
terrengfordeler 

Rapport materialforvalter 
Materialforvalter har ansvar for alt utstyr i o-styret sin tilhenger som står til disposisjon for arrangør-
klubbane. I løpet av sesongen går tilhengeren frå arrangør til arrangør.  
 
Tilhengeren har til nå i år stått lagret i Smedvig sin garasje i Stavanger. Vi håper imidlertid at der vil 
bli plass til en permanent parkeringsplass under tak i det nye lokalet til Rogaland Bedriftsidrettskrets 
når de flytter inn til jul i år. 
 
Det var på årsmøtet etter sist sesong på tale å 
kjøpe ny tilhenger. Etter nærmere vurdering ble 
det besluttet å bare skifte tak på den. Så ny ble 
bestilt fra Tredal og montert i sommerferien. 
Samtidig ble det laget et stativ i tilhengeren som 
postbukkene plasseres i. Dette gir bedre oversikt 
over postbukkene og hindrer at det blir skader når 
de ligger i kassene. 
 
Den bedrede oversikten der hver postbukk har sin 
plass bør og hindre at noen blir gjenglemt ute i 
terrenget. 
 
Før neste sesong vil der bli utført flere for-
bedringer i tilhengeren som skal gjøre den bruker-
vennlig. Blant annet med innlagt lys og fast plass 
for bord og plastkasser. Videre er det tenkt at 
dørene som begynner å bli noe slitt skal fornyes. 
 
I vårsesongen registrerte vi at flere løpere hadde 
problemer med at brikken ikke fikk kvittering på 
postenheter. Normalt skal postenheter som har 
svak batterispenning kvittere med ”999” men 
dette var ikke tilfelle her. 
 
Etter å ha kontaktet EMIT som har produsert 
utstyret, kom en til den konklusjon at det 
sannsynligvis var en kombinasjon av svake batterier på både postenhet og brikke som var årsaken. 
Siden 2017-sesongen var 2008-enhetenes siste uansett, besluttet vi å kjøpe nye i år istedenfor å 
vente til neste år. Så i ferien ble alle de 68 gamle postenhetene byttet ut. Unntaket er jokerpostene, 
som blir skiftet før neste sesong. 
 

Bilde 1 Stativ for postbukker. 
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De nye postene kvitterer med et lite lysglimt fra en diode så nå er det enkelt å se at posten kvitterer. 
I denne sesongen er det ikke forsvunnet noen postenheter. Så ros til arrangørene som har vert 
påpasselige med å hente inn alle og i alle fall ved et par anledninger lette etter og fant en postenhet 
som var fjernet under løpet.  
 
En del av postskjermene begynner å bli ganske slitt og det vil bli supplert med nye før sesongstart. 
 
Det er og planen å lage en ryggsekk som postenhetene kan settes opp i for å lette transporten ut i 
terrenget. Om den kommer til sesongstart eller litt senere vil vise seg. 
 
Konklusjonen sett fra materialforvalteren sin side må da være at sesongen har vert fin uten noen 
store og 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. 
 
Til sist et lite spørsmål: 
Småtroll bruker klippetenger av den sorten som vi benyttet for ganske lenge siden. Det er litt få av 
dem. Nye koster over 500 kr og om noen har tenger liggende som ikke lenger er i bruk, så skulle vi 
gjerne ha overtatt dem. 
 
Ove Oaland 
materialforvalter 

Rapport fra rankingfører 
Som ny rankingfører har det vært mange oppgaver og mye nytt å sette seg inn i, men datateknisk 
komité har lagt ned mye arbeid i å lage gode systemer for å lette rankingførerens arbeid. Så stor takk 
til dem og spesielt til Ommund Bakkevold som har gjort mesteparten av arbeidet og har stått for 
opplæring og har vært vikar når jeg har vært borte. 
 
Årets arrangementer har gått stort sett bra, men vi har hatt noen løp der postbukker har blitt fjernet, 
postbukker ikke har virket, jokerposter har blitt brukt feil. Dette har medført en del ekstra arbeid for 
rankingfører, men med god hjelp fra Ommund har vi kommet i havn og fått produsert resultater for 
alle løpene. 
 
Så et hjertesukk fra rankingfører; i år som i fjor så er det et problem at arrangørene ikke følger 
huskelisten og glemmer visse punkter, grunnlagsfiler for RouteGadget er en gjenganger. Noen må 
purres på flere ganger, til flere personer og filene mottas ikke før dagen etter løpet, her er det noen 
gjengangere. Seint mottatte filer til RouteGadget medfører ekstraarbeid for rankingfører. 
 
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 


