ÅRSMELDING 2017 ORIENTERINGSGRUPPA I FOLLDAL IF
Styret i 2017 har bestått av:
Tor Idar Lillekroken (leder)
Bjørn Gussgård (styremedlem)
Eirik Sletten (kasserer)
Synnøve Kjønsberg (styremedlem)
Jan Vidar Snefugl (styremedlem)

Det har vært avviklet 2 styremøter. Ellers har arbeidet vært organisert gjennom direkte kontakt
mellom styremedlemmene. 1 av styremedlemmene har representert Folldal IF på et møte i NordØsterdal O-region.
Aktivitetskvelder
Vi forsøkte å starte sesongen i månedsskiftet april/mai med tilbud om aktivitetskvelder for
barn/ungdommer. Veldig liten interesse og påmelding førte til at vi valgte å avlyse den første
kvelden. Den andre kvelden forsvant med et stort snøfall.
Finn Fram Dagen
Finn Fram Dagen ble arrangert sammen med Barnas turlag ved Kroktjønna lørdag 20. mai. Av
aktiviteter hadde vi postplukk, kano-orientering og natursti. Enkel matservering var det også. Totalt
75 navn tilsammen på lista ved dagens slutt tyder på stor interesse og engasjement. Takk til Barnas
turlag for godt samarbeid også i 2017.
Treningsløp
Mandager var o-dagen i 2017. Vi arrangerte 4 treningsløp i vårsesongen inkludert bygdakamp på
Alvdal 14. juni. På høsten ble det arrangert 5 treningsløp inkludert klubbmesterskap 11. september
og bygdakamp i Folldal 4. september.
Totalt er det 42 navn på lista for deltakelse på et eller flere treningsløp, derav 20 barn/ungdommer
og 22 voksne. 13 barn/ungdommer ble premiert for deltakelse på minimum 3 treningsløp.
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Bygdakamp mot Alvdal
Vi forsøkte å videreføre fjorårets bygdakamp mot Alvdal. Alvdal bød oss opp til bygdakamp på
Steimoegga den 14. juni – Alvdal vant suverent, men vi stilte med 9 stk. og bet godt ifra oss. Vi
inviterte Alvdal til Holom på bygdakamp mandag 4. september og vant denne gangen på
hjemmebane. Morsomme konkurranser og vi satser på å videreføre disse konkurransene også i 2018.

Klubbmesterskapet
Klubbmesterskapet ble arrangert på Dalholen mandag 11. september med samlingsplass like ved
gamle Slåen skole. Været var ikke helt på vår side, med styrtregn og vind. Totalt var det 21 startende

med 14 i kortløypa, 2 i mellomløypa og 5 i langløypa H15. Klubbmestere og ansvaret for å oppbevare
trebollene gikk til (D15-) Synnøve Kjønsberg og (H15-) Tor Idar Lillekroken.
Arrangør
Folldal If arrangerte løp i Nord-Østerdalskarusellen på Grimsbu syd kartet tirsdag 30. mai. Løpet var
mellomdistanse som gikk ut fra Kroktjønna og rundt på moene ved tjønnene. Totalt var det 76
startende og derav 15 fra Folldal IF.
Verdens o-dag 2017
Dette var en ny aktivitet i 2017. Leder i o-gruppa ordnet løyper og satte ut disse slik at de fleste
elevene ved Folldal skole fikk forsøke seg på 3 forskjellig enkle o-løyper. Tilbakemeldingene fra
elevene og lærerne var nok at området rundt Folldal skole var «oppbrukt», men vi gjør et nytt forsøk
i 2018 og forsøker å bruke nye kartet på andre siden av Folla.
Deltakelse i løp utenbygds
For første gang i historien hadde Folldal IF flere deltakere på o-festivalen som ble arrangert på
Oppdal 23/24/25 juni. Vi hadde 4 startende på fredag på sprinten, 2 på lørdag på langdistansen og
hele 10 startende på søndagens mellomdistanse. Folldal If hadde også 4 deltakere under siste dag av
sommerløpene i Nord-Østerdal i begynnelsen av juli.
Stolpejakten
Ny aktivitet i 2016 som ble veldig populær. Dette er et samarbeid med Folldal Turlag, o-gruppa og
folkehelseprosjektet i Folldal kommune. Det ble satt ut til sammen 40 stolper, fordelt på 5 ved Folldal
skole/flerbrukshus, 15 i Grimsbu syd og 20 i området mellom Sveen og Nygruva. Totalt 450 personer
har funnet en eller flere stolper, mens 135 stykker har funnet og registrert alle 40 stolpene.
Turorientering
Det ble satt ut 40 poster fordelt på tre av o-karta i bygda, Borkhuskollen, Stormoegga og Holom. I
tillegg var det en natursti med 12 poster, Vi hadde ingen fjellposter i år. Det ble solgt 30 konvolutter,
åtte ekstra kontrollkort og ingen ekstra kart. (i 2016 var tallene 27-4-0). 24 deltakere har sendt inn
sine kort, 3 flere enn i fjor. Laila Bjerke og Åsmund Streitlien har klart kravet til 20-årsplakett, mens
Mette og Jan Antonsen sølvplakett og Wenche Streitlien bronseplakett. Seks deltakere hadde alt rett
på naturstien, og Åsmund Streitlien ble trukket ut som vinner.
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Inntektsbringende aktiviteter
Stolpejakten 2016, mottatt 2017, kr. 2.500. Stolpejakten 2017, mottatt 2017 kr. 3.000. Kiosksalg
vårkarusell kr. 1.615. Turorientering kr. 3.100. Startkontingent vårkaruselløp kr. 5.350.
Aktivitetstilskudd 2017 fra NOF kr. 2.500. Startkontingent treningsløp 2017 kr. 3.900. Vi skal også ha
kr. 10.000 i inntekt for dugnad under Folldalsdager 2017 – dette er ikke mottatt pr. dags dato.

Kart
Det er hovedlaget som står som eier og har ansvaret for anleggsøkonomien, herunder også
orienteringskarta. Folldal If fikk tildelt kr. 60.000 i spillemidler for revidering av deler av Folldal syd

kartet. Dette arbeidet ble gjennomført sommer 2017, og vi vil motta ferdig kart februar/mars 2018.
Noe synfaring og oppdatering av Folldal syd kartet er gjort med eget personell i 2017, det samme
gjelder også for Grimsbu syd, hvor eget personell har synfart og oppdatert deler av kartet. Vi har nå
mottatt det nye ferdige kartet Folldal syd, og det ser bra ut. En flott jobb, gjort av Rambøll.

