ÅRSMELDING 2013 ORIENTERINGSGRUPPA
FOLLDAL IF
Styret for 2013 har bestått av:
Bjørn Gussgard (leder)
Runar Trondsgård (kasserer)
Elise Nesset (styremedlem)
Jan Vidar Snefugl
(styremedlem)
Det har vært avvikla to
styremøter. Ellers har arbeidet
vært organisert gjennom
direkte kontakt mellom
styremedlemmene. Leder har
representert Folldal IF på de
to møtene som har vært i
Nord Østerdal O-region.

Bilde: Premieutdeling for sesongen ble avvikla rett etter
klubbmesterskapet på Sveen

Begynnerkurs
Vi starta sesongen med begynnerkurs to onsdagskvelder i april og mai. Oppmøtet var meget
bra. I alt 29 navn var innom minst en av kveldene, og av disse var 19 barn og ungdommer fra
2. til 7. klasse og resten voksne foreldre. Opplegget var halve kvelden med teori inne med en
øvringsbok fra Norges Orienteringsforbund, og deretter forskjellige o-tekniske øvelser ute. Vi
benytta det nye Folldal Skole kartet og lånte et klasserom på skola for teorien.
Finn Fram Dagen
Deretter arrangerte vi for andre året på rad Finn Fram dagen sammen med Barnas Turlag ved
badeplassen på Kroktjønna. Finn Fram dagen gikk av stabelen søndag 12. mai. Alt i alt var det
30 som møtte opp, cirka halvparten barn og halvparten voksne. Av aktiviteter hadde vi kano
orientering, stjerneorientering, natursti med poster i ei nybegynner orienteringsløype, i tillegg
til grilling og annen servering av mat og drikke. En takk til Barnas Turlag for godt samarbeid
også i 2013.
Treningsløp
Det har blitt arrangert i alt 6 treningsløp på onsdagskvelder i vårsesong i tillegg til
klubbmesterskapet på høsten. Mange av deltakerne på begynnerkurs dukket opp også på
treningsløpa, og vi fikk derfor en økning i deltakere i 2013. Vi starta opp med treningsløp
første onsdagen etter begynnerkurset, og for å gi nye løpere en god start ble to første løpa
avvikla på Folldal Skole kartet der de yngste er litt kjent. I alt 47 navn står på lista for
deltakelse ett eller flere treningsløp, herav 31 barn/ungdommer og 16 voksne. 19 barn og
ungdommer ble premiert for deltakelse på minimum 3 treningsløp.
Deltakere treningsløp:
Antall navn totalt
Premiert 14 år og yngre

2008
41
19

2009
37
16

2010
47
17

2011
39
14

2012
38
13

2013
47
19

Klubbmesterskapet
Klubbmesterskapet ble arrangert 4. september på Folldal Syd kartet og med påfølgende
sesongavslutning på Røde Kors hytta på Sveen. I alt var det 25 startende, fordelt på 13 i
korteste løypa, 4 i mellomløypa, 4 i D15- og 4 i H15- langløypa. Klubbmestere og ansvar for
å oppbevare trebollene gikk til (H15-) Eirik Sletten og (D15-) Marianne Borkhus Husom.
Arrangør
Folldal IF arrangerte sammen
med Alvdal IL det første løpet i
Sommerløpene i Nord Østerdal
i Stormoegga. O-regionen har
gått sammen om å fornye det
som tidligere het Dølauka. Nytt
for året var i tillegg til nytt
navn tettere samarbeid mellom
arrangørklubbene, mere
markedsføring og mere
helhetlig tre dagers opplegg
ved at siste løpet var en
jaktstart som bygde på de to
Bilde: Fra starten på løpet i Stormoegga 4. juli 2013.
første løpa. Dette ga gode
resultater med økt deltakelse.
I alt 350 løpere deltok på første løpet i Stormoegga. Folldal IF og Alvdal IL samarbeidet godt
om arrangementet Det var hovedlaget i FIF som stod som arrangør men o-gruppa bidro
naturligvis en del. Løpsleder var Bjørn Gussgard fra FIF og løypelegger Eivind Schjelderup
Skarpsno fra Alvdal IL.
Deltakelse i løp utenbygds
O-gruppa har deltatt med løpere i NØK sprint karusellen på våren, i ett løp i Nord
Østerdalskarusellen og i Sommerløpene i Nord Østerdal i juli. Løpere som har deltatt
utenbygds med antall løp i parantes er av ungdommer Guri Sletten (4), Åshild Sveen
Gussgard (4), Kine Odden Nystuen (1), Signe Sveen Gussgard (2), og av de voksne Eirik
Sletten (4) og Bjørn Gussgard (5).
I første løpet i Sommerløpene i NØ i Stormoegga, stilte 10 løpere fra Folldal IF til start.
Turorientering
Det ble satt ut 40 poster fordelt på tre av o-karta i bygda (Stormoegga,
Folldal syd og Borkhuskollen). I tillegg var det en natursti med 12 poster. Vi hadde ingen
fjellposter. Det ble solgt 22 konvolutter, 4 ekstra kontrollkort og ingen ekstra kart (i fjor 17-00). 18 deltakere har sendt inn sine kort, 8 flere enn i fjor. Jan Vidar Snefugl har klart kravet til
25 års plakett mens Åse Magnhild Bakken har klart kravet til 20 års plakett. Fire
deltakere hadde alt rett på naturstien, og Laila Bjerke ble trukket ut som vinner.
Solgte konvolutter tur orienteringa
2008
Antall solgte konvolutter
23

2009
20

2010
21

2011
19

2012
17

2013
22

Inntektsbringende aktiviteter
Kiosk salg ble gjennomført på skytestevnet på Hjerkinn med netto inntekt kr 6.248. På
Bekkelægeret hadde Dølahestlaget eget matsalg også i år, og det ser ut som denne
inntektskilden er historie. Startkontigenter treningsløp har gitt kr 3.200 i brutto inntekt, tur
orienteringa kr 2.260. Vi fikk også kr 4.000 fra NOF som tilskudd til begynnerkurs og Finn
Fram dag.
Kart
Det ser ut som KM sprint for Hedmark og løp 1 i Sommerløpene NØ for 2015 legges til
Stormoegga som et felles arrangement. Det vil da være ønskelig å utvide Stormoegga kartet
nordover. Terrenget rundt Kroktjønna vil være egnet for sprint orientering. Dersom nytt og
utvidet kart skal være klart til 2015 må synfaring skje i løpet av sommersesongen 2014. Mest
aktuell for utvidelse av kartet bør være Roar Valstad som har lagd både Grimsbu Syd og
Stomoegga kart fra 2011.
Det gjenstår fortsatt noe synfaring av stier på nykartet Borkhuskollen før kartet kan
godkjennes for offisielle løp. Kartet benyttes for treningsløp og tur orientering.

For styret O-gruppa
24. januar 2013
Bjørn Gussgard
Leder

