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ÅRSMELDING  FOR 

LILLEHAMMER ORIENTERINGSKLUBB 2016 
 

Styrets beretning 
 

Visjon og mål: Klubben er på god vei til å oppnå visjonen om «Orienteringsglede i 

Lillehammer» med god deltagelse på treninger og lokale løp og stor aktivitet med mange 

engasjerte personer i en forholdsvis liten klubb. I forhold til målet om å rekruttere barn og 

unge til o-sporten er det stor deltagelse på treninger, men det er vanskeligere å få flere aktivt 

med på løp.  Gjennom en god ramme i trygge omgivelser rundt treninger, løp og samlinger 

oppnås målet om å skape et trygt miljø.  

 

Administrasjon: Det har vært avholdt 7 styremøter.  Hjemmesiden, e-post og Facebook 

har vært bindeledd mellom styret, komiteene og medlemmene. Årsmøtet ble holdt 1. februar 

2016.  

 

Arrangement: LOK arrangerte ett løp i Nammo Cup 25. mai. 

 

Kart: Klubben brukt betydelige midler på oppgradering av Olympiaparken-kartet i løpet av 

året. 

 

Sportslige og sosiale aktiviteter: LOK har få aktive i junior- og senioralder (under 35 år). 

Sportskomiteen satser derfor fortsatt på å bygge opp et nytt miljø fra bunnen av. Det har på 

det meste vært nærmere 60 barn på tirsdagstreningene for barn- og ungdom. Klubben 

engasjerte i år en betalt trener for å organisere tirsdagstreningene for de eldste barna. I tillegg 

har 4-5 instruktører fra klubben bidratt på treningene.  

Torsdags- og helgeløpene ble en suksess takket være god planlegging og gjennomføring. Det 

ble arrangert totalt 21 løp med i alt 536 starter. 

I oktober arrangerte ildsjeler Carl Lumbholtz natt cup med 3 nattorienteringsløp på onsdager, 

et populært arrangement. 

 

Turorientering: Vanlig Tur-O og Skijeger´n opplever noe nedgang i salg av kart. Det antas 

at Stolpejakten har innvirkning på salg av Tur-O-kart. 

 

Stolpejakten: Årets stolpejakt ble igjen en stor suksess takket være god planlegging og 

organisering i stolpejaktkomiteen. LOK satser på å fortsette videreføring av denne aktiviteten 

med håp om at det kan øke rekrutteringen til orienteringssporten. 



Økonomi: Takket være gode inntekter tidligere år og godt overskudd fra Stolpejakten, har 

klubben god økonomi. Regnskapet viser et underskudd på ca 63.000 kr, mot et budsjettert 

underskudd på 261.000kr, for regnskapsåret 2016. 

 

Styret takker alle medlemmene for god innsats i klubbens 70. løpsår.    

 

Styret i Lillehammer Orienteringsklubb 2016 

Thomas Jørgensen, Randi Beitdokken, Marianne Wedum 

Børge Taraldsen, (Tore Dukefoss) 

Organisasjon  
Styret: 

Leder: Tore Dukefoss, Thomas Jørgensen fungerende leder etter 

01.09.2016 

Nestleder:   Thomas Jørgensen 

Sportslig leder og  

barneansvarlig:  Randi Beitdokken    

Kasserer:   Børge Taraldsen 

Sekretær:   Marianne Wedum 

Dugnads- og finansansv. Thomas Jørgensen 

 

Kartkomité: 

Leder:    Jon Vegard Lunde  

Bernt Bjørnsgaard, Geir Korsvold, Håvard Lucasen 

Sportskomité: 

Leder: Randi Beitdokken 

  Ane Bjørnsgaard, Valborg Madslien, Hilde Grøneng  

Turorientering:  
Leder:    Berit Eskerud 

    Jørn Prestsæter  

Stolpejakt    

Leder:     Jørn Prestsæter ,  

Berit Eskerud og Ane Bjørnsgaard  

 

Ski-jegern (repr. i komité) Familien Sulheim/Bøhmer 

 

Internett-ansvarlig:  Ane Holm Grøneng  

 

Materialkomiteen:  Tore Dukefoss 

 

Løpstøy:   Gaute Skjelsvik 

 

Revisorer:   Leif Roger Stensgård og Ernst Fristad Nilsen 

 

Valgkomité:   Hilde Grøneng og Reidun Karlsen 

 

Repr. til idrettsrådets årsmøte: Velges av styret.  

 

Repr. til O-kretstinget: Tore Dukefoss og Hilde Grøneng 

       



Medlemstall per januar 2017 

 
Totalt 153 medlemmer (153 i 2015)   

 

Alder Antall medlemmer 

Under 5 år 3 

6-12 år 51 

13-19 år 25 

Over 20 år 74 

 

Representasjon 
Administrativt: Oppland O-krets:   

   Leder    Tove P. Bakken 

Teknisk råd:  Jon Vegard Lunde (leder) 

Leder  i Trening-  

og uttakningskomitè Hilde Grøneng 

   Mjøs-O:  Ane Holm Grøeng 

 
 

Rapport fra Sportskomiteèn 2016 
Sportskomitéen har i 2016 bestått av Ane Bjørnsgaard, Valborg Madslien, Hilde Grøneng og 

Randi L. Beitdokken.  

 

Hovedfokus for sportskomiteen har vært å bidra til LOK sin visjon med å skape 

orienteringsglede i Lillehammer ved spesielt tirsdagstreninger og treningsløp. På 

tirsdagstreningene har det derfor vært viktig både med en sterk teknisk og treningsmessig 

kvalitet sammen med lek og moro både for liten og stor. Samarbeidet med Jon Vegard Lunde 

som koordinerte torsdagsløp og treningsløp i helgene har vært godt og bidratt til mange 

treningsløp som har gitt mulighet for ytterligere orienteringsaktiviteter gjennom året. Stor 

takk til Jon Vegard Lunde for koordinering og mobilisering rundt disse løpene. Aktiviteten 

har vært høy på Lillehammer, og samtidig ser vi at det er vanskeligere å få deltagere med på 

nasjonale løp litt utenfor egen krets. Pinseløpene på Elverum var i så måte årets høydepunkt 

med flest deltagere. Årets o-festival hadde færre deltagere og vil være et satsningsområde 

neste år. 

 

Fortsatt er sportskomitèens viktigste oppgave å bygge opp et miljø fra yngre løpere. Vi har nå 

en bra gruppe med aktive utøvere i alderen 10 til 16 år, og i Nammo-Cup (ungdomscupen i 

Mjøs-o) har vi vært den nest største klubben (bak Gjø-Vard) med totalt 29 deltagere. På vårt 

eget løp 25.mai hadde vi 28 startende med 12 i N-åpen, noe som er positivt med tanke på ny 

rekruttering.  

 

Martine Skjelsvik ble i år tildelt klubbens ungdomsstipend for stor fremgang inneværende år, 

stor læringsvillighetog høy aktivitet på treninger og løp.   

 

Sportslig aktivitet 

 Tirsdagstreninger har vært hovedaktiviteten fra 7. april til 27. september (med pause 

i skoleferien). Vi har i år som i fjor delt gruppa i tre: 7-9 år, 10-12 år og 13+. Hver 

gruppe har 1-2 instruktører på hver trening. Totalt har det vært mellom 11 og 60 



deltagere på hver trening. Antall deltagere på trening er klart størst på vårparten. Ved 

flere av treningene var det lagt opp til enkel kveldsmat i etterkant av treningene, noe 

som var svært populært. I år har klubben ansatt en dedikert trener som har vært en 

uvurderlig ressurs med planlegging av løyper, postutsetting og arrangering av 

treningene.  

 

 Torsdagsløp har vært en stor suksess i år med mange løp og deltagere, se egen rapport 

nedenfor.   

 

 Årets klubbmesterskap ble arrangert på Birkebeineren skistadion torsdag 8. 

september. Som i fjor ble klubbmesterskapet arrangert som et sprintløp med lik løype 

for alle over 10 år samt en N-løype for de minste og de mindre erfarne. 43 løpere totalt 

deltok på klubbmesterskapet, hvorav 32 i sprintløypa og 11 i nybegynnerløypa.  

 

 KM langdistanse og stafett ble arrangert av Rudsbygd 3-4. september. Totalt 17 

løpere fra LOK deltok individuelt lørdag.  

 

 Mjøs-o`s treningstilbud har vært godt med o-tekniske treninger gjennom året. 

Deltagelsen fra LOK har vært begrenset da reisetid på over en time hver vei til trening 

på kveldstid blir for langt for mange av våre yngre løpere.  

 

 Mjøs-o`s tilbud om samlinger har vært godt i 2016. LOK-medlemmer var 

representert på følgende samlinger: Einarbusamling i Indre Østfold tilknyttet vårløp, 

Tiomila i mai og Mjøs-o samling i forbindelse med Finale i Nammo-Cup i september. 

 

 O-troll leir og nammocup samling ble arrangert 17-18. september ved Skumsjøen 

med totalt 5 deltagere fra LOK.  

 

 Nammo-Cup har vært et av hovedsatsingsområdene i år. Vi har hatt felles avreise 

med minibuss til alle fem løpene bortsett fra finalen på Skumsjøen. Totalt deltok 29 

løpere fra LOK med tilsammen 75 starter. Dette er en liten nedgang fra året før.   

 

Fellesturer/samlinger/miljøturer/sosialt 

 Fellestur Pinseløp på Hedmarken lørdag 23. til søndag 24. mai med overnatting på 

Elverum camping. På pinsesprinten deltok 35, 28 dag 2 og 8 dag 3. Dessverre var det 

få som overnattet selv om vi hadde mange deltagere.  

 

 O-festivalen ble i år arrangert ved Sarpsborg. Felles overnatting var mulig i 

Fredrikstad skiklubb sin klubbhytte. Også her var det få som overnattet, og totalt var 

det 15 deltagere fra LOK på årets o-festival.  

 

 Sesongavslutning ble arrangert i Holmejordet barnehage onsdag 2.nov med 

premieutdelig fra klubbmesterskap, bevertning, qiuz og sosialt samvær. Totalt var det 

ca 55 deltagere på sesongavslutningen.  

 

Antall deltakere i konkurranser gjennom sesongen: 

 2015 2016 

Individuelle starter under 17 år 326  

Individuelle starter over 17 år 144  



Sum individuelle starter 470 456* 

   

Antall starter stafettlag under 17 år 5  

Antall starter stafettlag over 17 år - - 

Sum stafettstarter 5 15 

   

Starter ski-o 4 18 

* Unntatt lokale treningsløp i LOK regi 

 

SPORTSLIGE RESULTATER 

LOK har i 2016-sesongen hatt 2 løpere som har deltatt i junior NM, Ane Holm Grøneng og 

Guro Skari Berger.  

Sammenlagtvinnere i Nammo Cup ble Martine Skjelsvik i D13-14 og Jørgen Holm Grøneng i 

C-åpen.  

 

SKI-ORIENTERING 

Ingen deltagelse i mesterskap i 2016. 

 

SOMMER-ORIENTERING 

I KM tok vi medaljer i følgende klasser (KM-klasser fra D/H 13-14 til D/H21)   

 

KM Mellomdistanse, Elverum 4. juni  

D13-14 Gull  Birgit Kleppa Madslien 

D 35  Gull  Valborg Madslien 

H 11-12 Gull  Ole Gunnar Kleppa Madslien 

H 75  Sølv  Jon Vegard Lunde 

 

KM Sprint, Vang 20. august 

D13-14 Gull  Birgit Kleppa Madslien 

D 13-14 Bronse  Martine Skjelsvik 

D17-20  Gull  Ane Holm Grøneng 

D 35  Gull  Valborg Madslien 

D 45   Gull   Hilde Grøneng 

D 55  Bronse  Guri Larssen 

H 11-12 Gull  Ole Gunnar Kleppa Madslien 

H 13-14  Gull  Axel Bjørnsgaard Lenndin 

H 13-14 Sølv  Sjur Holm Grøneng 

H21  Gull  Øystein Bakken 

H 75  Gull  Jon Vegard Lunde 

   

KM Langdistanse, Rudsbygd 5. sept. 

D13-14 Gull  Martine Skjelsvik 

D13-14 Sølv  Birgit Kleppa Madslien 

D17 C  Sølv  Pauline Bratbak 

D 40  Sølv  Valborg Madslien 

D 45  Gull  Ane Bjørnsgaard 

D 55  Bronse  Guri Larssen 

D 75  Gull  Astrid Vigenstad 

H 11-12 Gull  Ole Gunnar Kleppa Madslien 

H 11-12 Sølv  Anders Taraldsen 



H 60  Bronse  Kjell Roar Rognstad 

 

KM stafett 

H 11-12 Gull  Ole Gunnar Kleppa Madslien/Anders Taraldsen 

D 13-16 Gull  Birgit Kleppa Madslien/ Martine Skjelsvik/ Birgitte Simensens 

Scheie 

D 17  Gull  Valborg Madslien/Randi L. Beitdokken/Guri Stenseth Kjøs 

H 17  Sølv  Øyvind Bakken Rognstad/Tormod Kleppa/Even Lillemo-Thorud 

O-festivalen 

Mellom  

D 13  3. plass  Birgit Kleppa Madslien 

Lang 

D 13  2. plass  Birgit Kleppa Madslien 

H 11-12 3. plass  Ole Gunnar Kleppa Madslien 

Lillehammer 02.januar 2017 

Randi Lilleengen Beitdokken 

 

 

Årsapport om treningsløp 2016 
Det ble avviklet 21 løp, derav fire helgeløp og 17 torsdagsløp. Pga. tidlig påske ble det mange 

sprintløp på våren. Det var i alt 536 starter. 

I vårsesongen 473 starter, gjennomsnittlig 34 løpere. Antallet har variert fra 13 til 55.  

Det var gjennomsnittlig 21 voksne, 0,7 mellom 17 og 20 år, 5 fra 12 til 16 og 7 N-løpere per 

løp – med forbehold om usikker alder på noen.  

De sju torsdagsløpene på høsten – hvorav ett lørdagsløp – hadde 153 startende, 

gjennomsnittlig 25 per løp. Av disse var 102 voksne, et snitt på 14,5, og 57 var barn og unge, 

i snitt 8. To av løpene hadde over 40 deltagere – klubbmesterskapet var ett av disse. Det er 

lenge siden det har vært så mange på høsttreningsløp. 

Sommeren sett under ett var det 536 startende, et snitt på 25. Av dette 377 voksne, et snitt på 

18.  

Når hovedhensikten var å gi et tilbud til de voksne som ikke kommer på tirsdagene, må dette 

sies å være meget vellykket! Håpet er at også flere voksne vil stille på helgeløp rundt Mjøsa, 

det ville styrke klubbmiljøet.  

Det gikk forholdsvis greit å fylle opp med løypeleggere, selv det ble litt mye for meg i dagene 

rundt Nammo Cup i mai. Rudsbygd i.l. kom sent med og tok bare to løp. For 2017 skal vi 

trekke dem med fra starten av planleggingen. Samtidig har klubben fått noen nye og ivrige 

medlemmer som helt sikkert tar sin del av løpene. Det kan hende det vil være greit å redusere 

antall helgeløp, men det vurderer vi etter hvert. Påsken er sein, det kan være aktuelt med et 

sprintløp eller to før påske. Jeg er iallfall innstilt på å videreføre opplegget i 2017, og vil som i 

år/i fjor starte planleggingen tidlig på vinteren.  

Lillehammer 06. januar 2017 

Jon Vegard Lunde 

 

 

Turorientering rapport 2016 
 Årets Tur-O har hatt disse 5 kartene med tilsammen 70 poster, også fjellposter: 

Hovemoen, OL-parken, Røyslimoen, Geitrud, Lunkefjell. Stolpejakten dekker nå de 

bynære kartene slik at Tur-O omfatter skog- og fjellkartene. Nytt i år er Geitrud, som 



henger sammen med Røyslimoen og Hovemoen, som strekker seg nedover mot 

Mosodden.  

 Fjellpakka: Samarbeidsprosjekt som før med Ringsaker OK om felles fjellposter, i alt   

60 poster. Målgruppe: hyttefolk på Sjusjøen. Kart: Lunkefjell og Natrudstilen.  

 

Komitémedlemmer sesongen 2016: 

 Berit Eskerud, leder, og Jørn Prestsæter, ansv. Fjellpakka. 

 Postutsettere og støttekomite: Guri Larssen, Jon Vegard Lunde, Morten Rud-Johansen,  

Eli Hasle. 

 

Resultat de tre siste årene:  

 2014 2015 2016 

Solgt kartposer 152 158 96 

Nettsalg, deltagere  19 6 

Innsendte kort 88 72 57 

Gull tur -O 79 64 52 

Sølv tur-O 6 4 3 

Bronse tur-O 3 1  

Møtt på avslutning 50 34 34 

    

Solgt Tur-O       

Sport 1, Kirkegt. 16250 14750 10750 

Sport 1, Strandtorget 4500 6250 2750 

Intersport 6500 6000 4750 

G-sport Rustadstuen 9250 12250 5750 

Lhmr. Vandrehjem 750 250 0 

Andre 750     

 38000 39500 24000 

Solgt Fjellpakka       

Kiwi, Sjusjøen 4200 6450 5100 

Nordseter fjellpark  150 300 

Sjusjøen hytteutleie  750 1200 

Sport 1- Sjusjøen 5550 11100 7050 

Kiwi, Næroset     2100 

 9750 18450 15750 

Inntekter:       

Salg av poser 38000 39500 24000 

Avslutningsfest, 

merke/loddsalg 382 2285 1400 

Fakturert  60  

Nettsalg   200 

Salg, Fjellpakka ½-part  4875 9225 7875 

SUM: 43257 51070 33475 
 

 

 

Oppsummering: 

 Resultatet dette året viser en tydelig tilbakegang av salg av Tur-O. Dette må sees i 

sammenheng med Stoplejakten, som i Lillehammer har tatt helt av og resultert i at 

over 4000 brukere har registrert seg inneværende sesong. Tur-O har imidlertid en 



trofast gruppe som kommer igjen år etter år med et aldersspenn fra småbarnsfamilier 

til pensjonister over 80.  På sikt tror vi at Stolpejakten vil rekruttere til Tur-O som har 

større utfordringer og et videre område, og at det er viktig å beholde dette tilbudet slik 

det er.  

 Fjellpakka har fortsatt et godt salg på fjellet og etterspørselen har vært svært god. 

 Nettsalget har vært beskjedent, alle kart, bortsett fra Lunkefjell har vært tilgjengelige. 

Tur-O app ble lansert i juni etter at sesongen hadde startet og har vært besøkt av 6 

brukere. Denne er laget etter samme mal som stolpejakt-app og her slet vi med 

begynnervansker fordi vi hadde klipp og ikke koder på våre poster. Postenhetene våre 

er imidlertid modne for fornyelse, og vi vurderer å fornye samtlige og utstyre disse 

med både koder og klippetenger.  

 57 har innsendt klippekort, 52 av disse har klart kravene til gullmerket, 36 av disse har 

tatt alle 70 postene. Yngste deltager var oppgitt til 5 mnd, den eldste 84 år.  Tove 

Valsgård Bakken oppnådde plakett for 35 års deltagelse.  

 To nye kart, Hovemoen og Geitrud hvor det sistnevnte bød på en del utfordringer og 

fikk en noe blandet mottagelse. Et problem hadde vært inngangen til kartet og det ble 

etterlyst flere navn på bl.a. veger på kartene. Konklusjonen på kartvalg for 2017 ble at 

vi lar Geitrud hvile inntil videre og satser på nye kart, Myggbukta og etter hvert også 

Sollihøgda. Det er også mulig å forlenge Hovemoen sørover mot Mosodden.  

 Facebookgruppa Tur-O Lillehammer har 125 medlemmer og er svært nyttig, både for 

komité og brukere. Raske meldinger blir lagt ut og blir lest og kommentert.  

 Populær avslutningsfest lagt til Kringsjå skole med merkeutdeling og premier. Takk til 

salgssteder som bidro med premier, Granum med kaffemat og Kiwi med tradisjonell 

fruktkurv.   

 Tur-O komité fortsetter i samarbeid med komitéene for Stoplejakt og Skijeger’n.  

Lillehammer 31.10.2016 

for Tur-O- gruppa,  

Berit Eskerud   

 
      

Stolpejakt rapport 2016 
Hele 4240 registrerte personer har har deltatt i årets stolpejakt. I tillegg må vi regne med at et 

ikke ubetydelig antall som ikke er registrert også har vært på stolpejakt. Ingen andre 

«stolpejakter» rundt om i landet har hatt flere deltakere! 

 

 Av de registrerte har 524 vært på alle 78 stolpene og totalt har det vært i overkant av 122 000 

stolpebesøk. Tilsammen har alle de registrerte personene tilbakelagt over 60 tusen km. Det 

tilsvarer en strekning 1,5 ganger rundt ekvator om vi regner 500 m pr stolpe!!  

 

Ikke alle stolpejegerne er fra Lillehammer. De ivrigste kan komme langveisfra. Vi har møtt på 

stolpejegere fra bl a Bergen, Skien og Romerike.Stolpejakten har stått ute fra 3. juni til 1. 

desember. Opprinnelig ialt 80 stolper, men 2 av 3 stolpene i Balbergkampen måtte utgå pga 

hogst med store maskiner. 

 

Kick-off skjedde fra Lillehammer Hotell 3. juni med åpning av ordfører Espen Granberg 

Johnsen. Vi var også med under Barnas dag på Maihaugen og Sportsuka på Lillehammer i 

september. Etter avslutningen er en rekke gavepremier trukket ut blant alle stolpebesøkene, og 

de heldige vinnere er kontaktet. 

 



 Kartet er produsert særskilt for stolpejakten og ble i år utvidet med områder på 

Vingnes/Vingar, Jørstadmoen og Balberg.  

 

Stolpejakten er finansiert med tilskudd fra Gjensidigstiftelsen, stat/fylkeskommune og 

kommunen. I tillegg er det samlet inn sponsorinntekter og utført en betydelig dugnadsinnsats. 

Kartbrosjyra er trykt opp i ca 17000 eksemplarer. Kart er distribuert til kommunens 

husstander, skoler, barnehager og alle våre sponsorer. Pga av en misforståelse i Innlandet 

distribusjon ble kartene ikke distribuert til de husstander som har reservert seg mot reklame. 

Kartene har imidlertidvært lett tilgjengelig hos våre sponsorer og i kommunens servicetorg. 

 

Prosjektet i Lillehammer er medlem av overbygningen «Stolpejaktforeningen», som utvikler 

og drifter appen og de digitale løsninger forøvrig. Vi har også en egen facebookside for 

Stolpejakten i Lillehammer, hvor mange legger ut bilder og kommentarer. Siden brukes også 

til å legge ut informasjon av ulik art under hele sesongen.  

 

Vi må få lov å si at Stolpejakten har vært en enestående suksess. Den har nådd et svært bredt 

publikum, som har satt pris på å bli bedre kjent i byen sin, kommet seg ut på tur og opplevd 

litt spenning ved å lete og finne fram. 
Lillehammer 02.01.2017 

Jørn Prestsæter 

 

 

Kartkomiteen rapport 2016 
Kartkomiteen har i 2016 bestått av Jon Vegard Lunde (leder), Håvard Lucasen, Bernt 

Bjørnsgaard og Geir Korsvold. Komiteen har hatt to møter. 

Håvard Lucasen har i 2016 synfart Olympiaparken med unntak av: 

- lia ovenfor Maihaugen nedenfor kraftlinja 

- noen områder nord for Sjøseterveien som er helt ødelagt som o-terreng av hogst 

- myrene sørvest for Mesnaelva (som ikke skal med). 

Og med tillegg av: 

- området mellom nåværende kart og Avskåkån.  

- et mindre område øst for forlengelsen av Ringsvegutua og sør for Ingalåmi.  

Han har gått gjennom området som ble synfart av Brynjar Larssen Bakken og det tsjekkerne 

har gjort. 

Jon Vegard har i løpet av sommeren: 

- fullført Mosodden-Hovemoen 

- nytegnet selve idrettsanlegget Stampesletta som sprintkart, og påbegynt det videre området 

mot gjerdet til Maihaugen. 

- langt på vei tegnet Hafjell nedre som sprintkart (for Lillehammersprinten 2017) 

Bernt Bjørnsgaard har utvidet og revidert stolpejaktkartet. Kartkomiteen har ikke hatt noe 

direkte med dette å gjøre.  

Det ble i oktober søkt spillemidler for Olympiaparken og sprintkartet Stampesletta-Nybu. 

Kartet Røyslimoen må gjennomgås og rettes opp innen juni, for å få ut spillemidlene. Noe er 

gjort, men noe gjenstår.  

Det er nå anskaffet laserkart over hele kommunen. Håvard har diskutert med Bernt og 

redegjort i komiteen for nytten av den grøntregistreringen som er mulig å gjøre som en 

forbedring av laserkartene. Håvard sa at registreringen i typisk lillehammerskog var nyttig, 

men hadde begrenset verdi. Derimot kunne det være meget nyttig på Lunkefjell, og redusere 

timeforbruket der.  



Kartkomiteen ser muligheten for å lage enkle kart ved hjelp av laserkurvekart og synfaring av 

stier, med tanke på å åpne nye områder for tur-orientering, f. eks. Sollihøgda og Gropmarka. 

Håvard vil fra sommeren ta fatt på Lunkefjell. Vi forutsetter at han nå har fått klatrsignal fra 

styret for dette. Kartkomiteen er enig om at Lunkefjell bør være neste hovedprosjekt.  

Styret må ta standpunkt til om Nevelåsen i vest og Storåsen i øst skal legges til. Nevelåsen for 

å få med et fint område av et ellers håpløst kart (Nordseter), Storåsen for å kunne benytte 

parkeringen der som utgangspunkt. Det haster for så vidt ikke, men en bør ha svaret klart hvis 

Håvard kan gå løs på det på ettersommeren 2017.  

Ringsaker OK har også nevnt muligheten for å kartlegge Storåsen-Vesleelva for å knytte 

nordre del av Natrudstilen til Sjusjøen.  

Etter Lunkefjell kommer Sollihøgda og/eller Søre Ål. Helt nye områder som er nevnt er 

Kvitsandvika på Brøttum og Hunderfossen familiepark.  

Lillehammer 14. desember 2016 

Jon Vegard Lunde 

 

 

Dugnader og samarbeidspartnere 
Samarbeidspartnere 
LOK har pr 31. desember 2016 to hovedsamarbeidspartnere. 

Avtaleoversikt: 

 Sport 1, avtale tom 31/12 2016, 8 000 pr år. Reforhandles. 

 Eidsiva, avtale tom 31/12 2017, 15 000 pr år.  Reforhandles 3 kvartal 2017. 

 

DNB, som har vært hovedsponsor gjennom mange år, valgte å takke nei til videre sponsing av 

LOK i 2016 da de ønsker å redusere antall samarbeidspartnere og heller støtte større klubber 

og arrangement ihht selskapets policy. Sparebanken1 Hedmark bidro med 2 500 kr etter 

søknad om støtte til felles klubb-tur (O-festivalen). 

 

Det er et generelt inntrykk at våre samarbeidspartnere i liten grad er interessert i å 

videreutvikle eller øke sin profilering gjennom tiltak på arrangement som treninger eller 

konkurranser.  

 

Dugnader 

LOK har som policy at dugnader i hovedsak skal gjennomføres innenfor rammen av 

orienteringsaktiviteter. 

 

LOK har ikke arrangert krets- eller nasjonalt o-løp i 2016 som normalt er det største 

dugnadsarbeidet i klubben. 

 

Stolpejakten ble gjennomført for andre gang i 2016 og det ble lagt ned et stort arbeid for å få 

gjennomført dette. Stoplejakten er behandlet som eget punkt i årsmeldingen.  

 

Styret takker alle som har bidratt med dugnadsarbeid i 2016. 

 

Lillehammer 06, januar 2017 

Thomas Jørgensen 

 

  



Hjemmesiden 
Ane Holm Grøneng har hatt ansvaret for hjemmesiden i 2016. 

Hjemmesiden og programmet fungerer som det skal. Alle treninger og viktige løp blir lagt ut i 

aktivitetskalenderen, samt at det blir lagt ut dokumenter og innlegg med informasjon om 

kommende arrangementer, og treninger og løp som har vært. I løpet av året har flere fått 

tilgang til hjemmesiden og bidrar med å legge ut ting, men det er fortsatt mye som kan 

forbedres. Det oppfordres til at flere bilder og artikler blir tilsendt WEB-ansvarlig.  

I fjor begynte vi også å bruke Facebook som informasjonskanal. For øyeblikket har vi både en 

Facebook-side og en Facebook-gruppe, men dette skal tas hånd om slik at all informasjon på 

Facebook er samlet på et sted, mest sannsynlig i en gruppe. Facebook har fungert godt for å 

spre informasjon, og vil bli benyttet minst like mye i 2017. Også her oppfordres det til at flere 

bidrar. 

Lillehammer 02. januar 2017 

Ane Holm Grøneng 

 

 

Skijeger’n 2016 
 Skijegern er et turorienterings- arrangement i Lillehammer om vinteren der alle kan 

delta. 

 Skijegern  er et samarbeidsprosjekt mellom: 

 LOK, Lillehammer orienteringsklubb                 

 FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) på barneskolene i Lillehammer  

 30 poster blir satt ut i Lillehammermarka i vintersesongen. (Jul til påske) 

 Konvolutter med informasjon, kart og stemplingskort selges på utsalgsplasser som 

gjøres kjent i sosiale medier og på internett. 

 Arrangement ved sesongslutt med utdeling av merker og uttrekkspremier 

 

Komitemedlemmer sesongen 2016 
 FAU – Søre Ål skole:  Ane Bjørnsgaard  

 LOK – Lillehammer Orienteringsklubb: Anders Bakken  (postansvarlig) 

 LOK – Lillehammer Orienteringsklubb:  Dag Sulheim, leder  i komiteen.  

 

Oppsummering: 
 Utsalgsprisen på konvolutter har vært kr 120,-.  

 Årets sesong har hatt det dårligste salgstallet de senere år, ca.75 solgte 

konvolutter.(Salgstall sesongen 2014 var 101, 2012 var 161, 2011 var 191)    

 Vi antar at mange fler enn de som kjøper konvolutt og sender inn kort deltar i Skijegern.  

Det er ikke klar sammenheng mellom antall solgte konvolutter og antall innleverte 

stemplingskort.  

 Skijegern eier domenenavnet Skijegern.no som er koblet til LOKs nettside /Tur-o-fane, og 

vi administrer den åpne Facebook-gruppa Skijegern.   Nettstedene er begge nyttige 

informasjonskanaler. Oppfølgingen av Skijeger`n på LOK-hjemmesiden kunne vært 

bedre, hvilket har vært påpekt av enkelter deltakere. 

 Med fantastisk hjelp fra Bernt Bjørnsgaard hadde vi i år helt nye kart med svært god 

kvalitet og postene ferdig trykt på kartet. For første gang satte vi poster på Vingromsåsen, 

og dette ble svært godt mottatt! 



 Anders Bakken har som tidligere hatt ansvaret med løypelegging og utsetting av postene. 

Mange faste hjelpere samt medlemmer i LOK har bidratt til utsetting og innhenting av 

poster.  Takk til disse.  

 Enkelte skolers FAU er representert i komiteen. Det har vært vanskelig å rekruttere FAU-

representanter fra alle skoler. 

 Økonomi: Kontoadministrasjon og regnskaper  føres av leder i skijegerkomiteen. Året 

avsluttes med en positiv kapital på  kr 26139. Dette er totalt en nedgang i 

kontobeholdningen på ca. 10 000. Dette skyldes færre konvolutter solgt og noe mere 

kostbar kartproduksjon.  

 Det var ca 60 deltakere på en vellykket avslutningsfest på Lillehammer Videregående, der 

merker, plaketter og uttrekkspremier  ble delt ut. 

 Helhetlig sett er det en negativ trend når det gjelder deltakelse fra barnegruppa. Antall 

voksne skijegere synes å være stabilt eller økende. 

 For kommende sesong (2017) vil man overføre den økonomisk administreringen av 

Skijeger`n til Lillehammer o-klubb. Videre vil man i henhold til årsmøtevedtak gå 

gjennom samarbeidet med skolenes FAU. Det er antagelig fornuftig å beholde et 

samarbeid med skolene for å bedre rekrutteringen, og man vil se nærmere på dette 

sammen med KFU og leder for Idrett i skole. 

 Vi vil søke å plassere poster på nye områder i kommunen. 

Lillehammer 1. januar 2017  

Dag Sulheim, LOK 

 

Regnskap og revisjon 
Økonomi: Klubben har over flere år hatt overskudd fra større arrangementer i tillegg til 

stabile inntekter fra sponsorer og tilskudd. Dette har ført til en solid egenkapital og godt 

økonomisk handlingsrom.  

 

Driftsresultatet for 2016 ender med et underskudd på ca 63.000,- Underskuddet er nesten 

200.000,- mindre enn budsjettert. Dette kommer av at inntektene har vært nesten 100.000,- 

høyere enn budsjettert. I all hovedsak kommer disse ekstra inntektene fra stolpejakten. 

Utgiftene har også vært ca 100.000,- mindre enn budsjettert. Dette skyldes at det har vært 

brukt vesentlig mindre på samlinger og kurs enn budsjettert. Det har i 2016 blitt brukt ca 

180.000,- på kartproduksjon. Regnskap og revisjonsberetning legges frem på årsmøtet.   

 

Budsjett 
Forslag til budsjett legges frem på årsmøt. 

 

Medlemskontigent 
Kr. 300.-  enkeltmedlemmer, kr. 600.- for familiemedlemskap og kr. 100.- for 

støttemedlemmer. 

 

Innkomne forslag 
Styret har fremmet èn sak, se sakslisten. Ingen forslag innmeldt fra medlemmene. 

 

Valg 
Valgkomiteen tar med seg innstillingen til årsmøtet. 


