ÅRSMELDING 2014 ORIENTERINGSGRUPPA
FOLLDAL IF
Styret for 2014 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.
Aktivitetskvelder
Vi starta sesongen med to
aktivitetskvelder på Folldal Skole
kartet, med forhåndspåmelding. Vi
hadde litt instruksjon, og mye praktiske øvelser med grunnleggende o-teknikk. I alt 28
deltakere var innom minst en av kveldene.
Finn Fram Dagen
Vi arrangerte Finn Fram dagen sammen med Barnas Turlag i Stormoegga. Av aktiviteter
hadde vi «skattejakt» med plukk av poster som ga en kode, og en natursti som endte med siste
post på standplass for skiskyting. Alle som ville fikk prøve å skyte. Vi hadde også
matservering med grilling, kaffe og saft. Det var god deltakelse, alt i alt var det 62 med stort
og smått, som møtte opp. En takk til Barnas Turlag og skiskyttergruppa i Folldal IF for godt
samarbeid.
Treningsløp
Det har blitt arrangert flere treningsløp på høsten i år. I alt er arrangert i alt 5 treningsløp på
torsdagskvelder i vårsesong og 3 løp inkludert klubbmsterskapet på høsten. Deltakelsen har
økt og særlig er det flere barn og unge som er med på mange løp. I alt 52 navn står på lista for
deltakelse ett eller flere treningsløp, herav 35 barn/ungdommer og 17 voksne. 26 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

2014
52
26

Klubbmesterskapet
Klubbmesterskapet ble arrangert 12. september på Stormoegga kartet og med
sesongavslutning etterpå på verandaen i nye servicebygget. I alt var det 29 startende, fordelt
på 13 i korteste løypa, 2 i mellomløypa, 4 i D15- og 5 i H15- langløypa. Klubbmestere og
ansvar for å oppbevare trebollene gikk til (H15-) Tor Idar Lillekroken og (D15-) Synnøve
Kjønsberg.

Arrangør
O-gruppa arrangerte løp 5 i Trimtex Nord Østerdals karusellen 19. august på Holom kartet. I
alt var det 58 deltakere fra klubbene i o-regionen. Gledelig var det at Folldal IF hadde 16
startende løpere som alle fullførte i fin stil. Det var litt glatt, sleipt og ikke minst vått i Holom
denne kvelden, men virket som om deltakerne var fornøyd likevel.
Deltakelse i løp utenbygds
Deltakelsen i løp utenbygds har vært begrenset i 2014, og begrenset seg til den eldre garden.
Tor Idar Lillekroken var med i et løp i Trimtex karusellen samt O-festivalen. Bjørn Gussgard
var med i et par løp i Sommerløpene.
Turorientering
Det ble satt ut 40 poster fordelt på tre av o-karta i bygda (Holom, Folldal syd og
Borkhuskollen). I tillegg var det en natursti med 12 poster. Vi hadde ingen
fjellposter. Det ble solgt 24 konvolutter, 8 ekstra kontrollkort og ingen ekstra kart (i fjor 22-40). 20 deltakere har sendt inn sine kort, 2 flere enn i fjor. Ivar Uhlen har klart kravet til
broneplakett, Birger Nyvoll sølvplakett, Elisabeth Von Hirsch 15 års plakett, Tor Idar
Lillekroken 35 års plakett, og Torlaug Roel 40 års plakett. Fem deltakere hadde alt rett på
naturstien og Tor Idar Lillekroken ble trukket som vinner.
Solgte konvolutter tur orienteringa
2008
Antall solgte
23
konvolutter

2009
20

2010
21

2011
19

2012
17

2013
22

2014
24

Inntektsbringende aktiviteter
Kiosk salg ble gjennomført på skytestevnet på Hjerkinn med netto inntekt kr 4.486.
Startkontigenter treningsløp har gitt kr 3.000 i brutto inntekt, salg av tur orienteringa kr
2.800. Vi fikk også tilskudd fra NOF med kr 3.000 til tur orienteringa og kr 3.750 til Finn
Fram dag og begynneropplæring.
Kart
KM sprint for Hedmark og løp 1 i Sommerløpene NØ for 2015 legges til Stormoegga som et
felles arrangement. Roar Valstad er i gang med å revidere nytt terreng nord for eksisterende
Stormoegga kart. Synfaring ble gjennomført i 2014 og revidert kart skal være klart utpå
vinteren 2015.
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
16. januar 2015
Bjørn Gussgard
Leder

