ÅRSBERETNING 2018

LILLEHAMMER ORIENTERINGSKLUBB

Årsmøte
Mandag 4. mars 2019 kl. 18.00 på sykehuset (inngang syd i nybygget, første etasje). Bevertning.

Sakliste:
1. Åpning
2. Valg av:
a. Ordstyrer
b. Referent
c. To til å underskrive protokollen
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Medlemskontingent 2019
6. Budsjett
7. Innkomne forslag / styrets forslag
8. Valg

OPPSUMMERING ÅRSBERETNING
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. 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 i 2018. Hjemmesiden, e-post og Facebook har vært
bindeledd mellom styret, komiteene og medlemmene. Årsmøtet ble holdt 19. februar 2018.
Arrangement: LOK har i 2018 arrangert Asbjørn Bakkens minneløp (17. juni), Nammo-cup (10.
oktober), samt Raphamnløpet (29. juli, arrangert av Jon Vegard Lunde og Berit Eskerud).
Klubbmesterskap ble arrangert 10. mai og var en stor suksess (74 deltakere). LOK tok også del i
Verdens o-dag (28. mai)
Kart: «Olympiaparken» og «Lunkefjell» er ferdig revidert, samt startet synfaring på «Søre Ål». Det er
utført revideringer av nærkart/skolekart/sprintkart. I tillegg er det startet opp arbeid med digitalisering
av klubbens kartarkiv.
Sportslige og sosiale aktiviteter: LOK har fortsatt fokus på å få frem et godt klubbmiljø for barn og unge.
Det har vært mellom 20 og 60 deltakere på mandagstreningene. Trener Fanny Horn Birkeland er en
svært viktig ressurs for ungdomssatsingen.
Turorientering: Både deltakelse på tur-o, Skijeger’n og Stolpejakt holder seg relativt stabilt.
Økonomi: Driftsresultatet for 2018 ender med et underskudd på 160.000 kr, noe mer enn budsjettert.
Regnskap og revisjonsberetning legges frem på årsmøtet.

Styret takker alle medlemmene for god innsats i året som gikk!

Styret i Lillehammer Orienteringsklubb 2018
Thomas Jørgensen, Ane Bjørnsgaard, Randi Beitdokken,
Andreas Magerøy, Edvard Horn Welle-Strand og Karianne Ruud

ÅRSBERETNING

OPPSUMMERING ÅRSBERETNING ......................................................................................................... 3
1.

ORGANISASJON............................................................................................................................... 5

2.

GRUPPENES ÅRSBERETNING .......................................................................................................... 7
2.1 RAPPORT FRA SPORTSKOMITÉEN ................................................................................................ 7
2.2 ÅRSBERETNING FRA TUR-O-KOMITEE ......................................................................................... 9
2.3 ÅRSBERETNING FRA KARTKOMITEEN ........................................................................................ 12

3.

ANNEN INFORMASJON ................................................................................................................. 15
3.1 Samarbeidspartnere ................................................................................................................... 15
3.2 Dugnader .................................................................................................................................... 15
3.3 Utstyr .......................................................................................................................................... 15
3.4 Regnskap og revisjon.................................................................................................................. 15
3.5 Medlemskontigent 2018 ............................................................................................................ 15

1. ORGANISASJON
Styret:
Leder:

Thomas Jørgensen

Nestleder:

Ane Bjørnsgaard (gjenvalg)

Sportslig leder:

Randi Beitdokken (på valg)

Kasserer:

Edvard Horn Welle-Strand (fratrer, nyvalg)

Leder kartkomiteen:

Andreas Magerøy

Sekretær:

Karianne Ruud (på valg)

Kartkomité: Andreas Magerøy (leder), Jon Vegard Lunde og Bernt Bjørnsgaard
Sportskomité: Randi Beitdokken (leder), Valborg Madslien og Hilde Grøneng
Turorientering-komité: Ane Bjørnsgaard (leder), Berit Eskerud (hovedansvar tur-o), Jørn Prestsæter
(hovedansvar stolpejakt), Dag Sulheim/Bernt Bjørnsgård (hovedansvar Skijegern)
Materialforvalter inkl. løpstøy: Gaute Skjelsvik
Revisor: Ernst Fristad Nilsen
Valgkomité: Børge Taraldsen og Marianne Wedum
Uttakingskomite stafetter: Fanny Horn Welle Strand i samråd med sportskomiteen
Mjøs-O-kontakt: har ikke hatt i 2018, bør på plass i 2019

Medlemstall per 31.12.18:
Totalt 170 medlemmer (156 medlemmer per desember 2017)
Alder

Antall medlemmer
(fjorårets i parentes)

Under 5 år

3 (5)

6-12 år

37 (34)

13-19 år

27 (28)

Over 20 år

103 (89)

2. GRUPPENES ÅRSBERETNING
2.1 RAPPORT FRA SPORTSKOMITÉEN
Sportskomitéen har i 2018 bestått av Valborg Madslien, Hilde Grøneng og Randi L. Beitdokken.
Komiteen har ikke hatt formelle møter gjennom året, men det er arrangert to møter med alle trenerne
der planer for arbeidet er lagt. Klubbens trener, Fanny Horn Birkeland, har stått for arbeidet knyttet til
tilrettelegging av treninger, sosiale aktiviteter og motivering til deltagelse på treninger og løp. Hennes
bidrag er uvurderlig for å sikre godt teknisk opplegg og gjennomføring av treninger og hun
gjennomfører jobben med svært gode tilbakemeldinger. Det er viktig at klubben prioriterer
trenerressurs også i framtiden for å kunne nå målet om å bygge opp klubben fra barn og ungdom og
skape orienteringsglede i Lillehammer.
En stor takk til alle som har bidratt til morsomme, fartsfylte og utforende treninger og løp gjennom
året.
Sportslig aktivitet
•

Mandagstreninger har vært hovedaktiviteten fra april til september (med pause i skoleferien). I
år forsøkte vi oss med trenger på mandager i stedet for tirsdager for å prøve å unngå
kollisjoner med andre aktiviteter. Det er vanskelig å si om dette har hatt en effekt.
Vi har i år som i fjor delt gruppa i tre: 8-9 år, 10-12 år og 13+, men i år noe mere restriktive på
å ha med barn under 7 år. Hver gruppe har 1-2 instruktører på hver trening. Totalt har det
vært mellom 20 og 60 deltagere på hver trening. Antall deltagere på trening har vært jevnt
gjennom hele sesongen. Ved flere av treningene var det lagt opp til enkel kveldsmat i
etterkant av treningene, noe som var svært populært.

•

Torsdagsløp har fortsatt etter samme mal om som 2017 med Jon Vegard Lunde som
koordinator. Det har vært noe vanskeligere å sikre arrangører i år, og totalt er 16 løp
arrangert. Rudsbygd IL har også arrangert noen av disse løpene. Totalt deltok 128 unike
personer på minst ett løp. 79 deltok i mere enn ett løp og totalt var det 378 starter. Dette gir
et snitt på nesten 24 deltagere per løp. Alle resultater ligger på hjemmesiden.

I år inngikk torsdagsløpene i en egen cup med premie for deltagelse i henholdsvis 8 og 4 løp
for voksne og barn. Totalt fikk 15 premie utdelt ved sesongavslutningen.

•

Årets klubbmesterskap ble arrangert ved Fuglekikkertårnet ved Mosodden på
Krisithimmelfartsdag. Klubbmesterskapet arrangert som et sprintløp med lik løype for alle
over 10 år samt en N-løype for de minste og de mindre erfarne. 74 løpere deltok totalt (inkl.
noen gjesteløpere), hvorav 28 i nybegynnerløypa. Det var et svært vellykket arrangement med
en god sosial ramme.

•

Mjøs-o`s tilbud om samlinger har vært godt i 2018. LOK-medlemmer var representert på
følgende samlinger: Ski-o samling, vintersamling i Spania, Einarbusamling i Indre Østfold
tilknyttet vårløp, Tiomila i mai, unionsmatchen, Mjøs-o samling i forbindelse med Finale i
Nammo-Cup i Snertingdal september, samling ifm. Blodslitet og o-event samling i Sverige i
november. Spesielt ved Nammo-cup finalen var det god deltagelse fra LOK.

•

O-troll leir og nammocup samling ble arrangert i september ved Budor med mange 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 og eget løp. I tillegg arrangerte vi et test løp
med nattorientering på slutten av sesongen der de yngste fikk prøve seg på denne
orienteringsformen.

Fellesturer/samlinger/miljøturer/sosialt
•

O-festivalen ble i år arrangert ved Skytterkollen. Flere overnattet på felles overnatting på DNT
sin Sætern gård.

•

Sesongavslutning og samling ble arrangert i Holmejordet barnehage i oktober med
premieutdeling fra torsdagsløp, bevertning og sosialt samvær. Totalt var det ca 50 deltagere
på sesongavslutningen. For de yngste arrangerte vi samtidig en uhøytidelig samling der 11
utøvere og ledere overnattet og hadde felles orienteringstrening dagen etter.

Utnevnelser
•

Årets ungdomsstipend gikk til Ole Gunnar Kleppa Madslien og ble delt ut på
sesongavslutnignen. Han fikk stipendet for sin gode utvikling gjennom sesongen, aktiv
deltagelse på treninger og løp.

Antall deltakere i konkurranser gjennom sesongen:
2014

2015

2016

Individuelle starter under 17 år

346

326

Ca 340

Individuelle starter over 17 år

183

144

Ca 360

Sum individuelle starter

529

470

Antall starter stafettlag under 17
år

1

5

Antall starter stafettlag over 17 år

1

-

Sum stafettstarter

2

5

4561

2017

Ca 700 2

2
15

2

2018

613 2

Starter ski-o

26

4

18

46

20

1 Unntatt lokale treningsløp i LOK regi
2 Tall hentet fra Eventor – alle løp lagt inn der
Sportslige resultater
Det vises til vedlagte rapport fra Eventor for resultater i løp gjennom sesongen.
Leder sportskomiteen Randi Beitdokken

2.2 ÅRSBERETNING FRA TUR-O-KOMITEE
LOK har gitt turorienteringstilbud til befolkningen både sommer og vinter.
Tur-o-aktiviteten har vært organisert av 3 undergrupper:
• Skijeger`n:

•

o

Leder: Dag Sulheim

o

Praktiske medhjelpere/postutsettere: Anders Bakken, Geir Evensen, Lars Ola Thorud,
Familien Sulheim, Tone Hognestad.

Tur-o:

o Leder: Berit Eskerud
o Ansvarlig for Fjellpakka; Jørn Prestsæter
o Praktiske medhjelpere/postutsettere: Guri Larssen, Øystein og Lill Skappel, Tove og
Kjell Joar Bakken Rognstad
•

Stolpejakten
o Leder: Jørn Prestsæter
o Praktiske medhjelpere: Ane og Bernt Bjørnsgaard

Ane Bjørnsgaard har hatt et koordineringsansvar for gruppene, og er turorienteringens representant i
styret. Det har vært koordineringsmøter mellom gruppene etter behov.
Det har også blitt søkt om og tildelt statlige friluftsmidler fra fylkeskommunen.
Flere av komiteene har hatt ledere og praktiske medhjelpere over flere år. For å forebygge sårbarhet
bør det komme inn noen nye praktiske medhjelpere i 2019. Leder for tur-o-komiteen Berit Eskerud
ønsker å gi seg etter flere år. Dag Sulheim har gitt lederansvaret for skijegeren til Bernt Bjørnsgaard for
sesongen 2018-2019.
Her følger en årsberetning for hver av komiteene:
SKIJEGER`N
Det ble solgt anslagsvis 100 konvolutter à Kr 150,-. Salgsstedene sender oppgjøret til O-klubbens konto
2000 07 40544. Den største endringen dette året var at vi valgte å selge konvolutter også utenom
sportsbutikkene; Intersport Lilletorget, Sport 1 Kirkegata, Sport 1 Sjusjøen, G-sport Rustadstuen. Ved

kantina på sykehuset ble det lagt ut Skijeger-konvolutter, med mulighet for å VIPPSE beløpet etter
selvbetjeningsprinsippet. Dette ble godt mottatt, og i løpet av et par desemberdager ble det solgt 24
konvolutter på denne måten. Metoden synes å ha noe for seg på større arbeidsplass der det evt.
finnes en kontaktperson for Skijeger`n.
Tradisjonell avslutning ble avviklet 3. mai. Som vanlig fikk vi velvilligst låne lokaler ved Lillehammer
Videregående Skole Sør. Boller, saftbokser, utdeling av merker og uttrekkspremier. Tilstede anslagsvis
70 med smått og stort. Gavepremier kjøpt med stor rabatt på Intersport Lilletorget (Per Morten
Brusveen) og Madshus, Sport 1, Gausdal Land m.m.
Alt utstyr og dokumentasjon samt overskudd av gavepremier er plassert i LOK sine klubblokaler på
Stampesletta.
Facebook-gruppa til Skijegern har hatt ca 140 medlemmer pr. 31.12.2018.
TUR-O
Årets Tur-O har hatt disse 5 kartene med tilsammen 70 poster, også fjellposter:
Myggbukta, OL-parken, Røyslimoen, Sjusjøen og Lunkefjell. Tur-O omfatter skog- og fjellkartene,
Stolpejakten de bynære kartene. Fjellkartet er delt i to: Sjusjøen (Lunkefjell sør) og Lunkefjell, nå med
målestokk 1: 10 000 (tidligere 1: 12 500)
Fjellpakka: Samarbeidsprosjekt som før med Ringsaker OK om felles fjellposter, 30+30 poster.
Målgruppe er hyttefolk på Sjusjøen. Kart: Sjusjøen, Lunkefjell og Natrudstilen.
Resultat de siste årene:
2014
Solgt kartposer

152

Nettkjøp

2015

2016

2017

2018

158

96

121

119

19

6

9

21

Innsendte kort

88

72

61

56

49

Gull tur-o

79

64

57

55

46

Møtt på avslutning

50

34

34

20

24

38000

39500

24200

30975

31400

Solgt Fjellpakka

9750

18450

15750

17100

16500

½-part LOK

4875

9225

7875

8550

8250

Solgt Tur-o

Oppsummering:

•

Tur-o dette året har vært på omtrent samme nivå som i fjor, men med en forskyvning mot
nettsalg. Stadig flere velger nettløsning med mulighet for kjøp av enkeltkart. Barnesykdommer fra
tidligere er nå så godt som tilbakelagt og nettløsningen har fungert som den skal, NOF har gitt god
støtte når det trengs. Tur-o har en svært trofast gruppe som kommer igjen år etter år med et stort
aldersspenn som gir positive tilbakemeldinger på opplegget

•

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

•

Nettsalget er blitt populært. Det er nå mulig både å kjøpe/ laste ned enkeltkart på
Turorientering.no og å registrere postene på Tur-o APP. Registrering på APP skjer ved 3bokstavkoder og løsningen tilsvarer Stoplejakten.

•

49 har innsendt klippekort og 46 av disse har tatt alle 70 postene. Yngste deltager på 2 år og 4
over 80 hadde alle 70 postene!

•

Facebookgruppa Tur-o Lillehammer har passert 150 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
for premier, Granum med kaffemat og Kiwi med tradisjonell fruktkurv.

•

Leder Berit Eskerud ønsker nå avløsning, men kan bistå hvis det trengs i en overgangsperiode.

STOLPEJAKTEN
Stolpejakten er et gratis tilbud tilgjengelig både gjennom Stolpejaktappen og gratis stolpejakthefter.
4708 registrerte personer har deltatt i årets stolpejakt. Dette er 264 færre enn rekordåret i 2017, men
deltakelsen ligger fortsatt på et meget høyt nivå. I tillegg må vi regne med at et ikke ubetydelig antall
som ikke er registrert også har vært på stolpejakt. Ca. 550 har besøkt alle stolpene. En imponerende
innsats tatt i betraktning at det også i år har vært ganske stor spredning og høydeforskjeller mht
plassering.
Som ledd i det Europeiske kulturminneår har 20 stolper vært plassert ved kulturminner. Ved scanning
av qr-koden på stolpene kommer tekst om kulturminnene opp.
Ikke alle stolpejegerne er fra Lillehammer. Vi har hatt besøk av deltakere fra store deler av landet vårt,
men de aller, aller fleste kommer selvsagt fra Lillehammer.
Stolpejakten har stått ute fra 28. mai til 1. november. Opprinnelig i alt 80 stolper.
Kick-off skjedde fra Badedammen 28. mai. Vi var også med i et særskilt arrangement under Sportsuka
på Lillehammer i september.
Etter avslutningen er 36 gavepremier trukket ut blant alle stolpebesøkene. Liste over vinnere er
publisert på stolpejaktens facebookside, og nettside. Alle vinnerne er kontaktet.
Nytt av året er at det store kartet er blitt erstattet av et karthefte med 8 ulike kartblad. Nye områder
som ble tatt i bruk er Vingrom, Jørstadhøgda og en liten utvidelse sørover i Søre Ål.
Stolpejakten er finansiert med tilskudd fra Gjensidigstiftelsen, friluftsmidler fra stat/fylkeskommune og
kommunen. I tillegg er det samlet inn sponsorinntekter og gavepremier gjennom en betydelig

dugnadsinnsats.
Kartheftet er trykt opp i ca 7 000 eksemplarer. Kartheftene har vært gratis tilgjengelig hos alle
samarbeidspartnere som er i Jorekstad, Frisklivssentralen, Skogli, flere forretninger og spisesteder og
sportsbutikker i byen, alle KIWI-butikkene i Lillehammer, fylkeskommunen og kommunen. I tillegg er et
tilstrekkelig antall fordelt til skole, barnehager og andre kommunale tjenesteområder. Dette ser ut til å
ha fungert meget bra!
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. Stolpejakten i Lillehammers facebookside har1938 følgere pr.
31.12.2018
Bl a pga. den store Natoøvelsen i høst måtte en av stolpene i Jørstadmoskogen tas ned. Litt uheldig,
men måten det ble løst på synes å ha fungert greit.
Vi må få lov å si at Stolpejakten fortsatt er en stor suksess. Den når et svært bredt publikum, som setter
pris på å bli bedre kjent i byen, kommer seg ut på tur og opplever spenning ved å lete og finne fram.
Leder tur-o-komiteen Ane Bjørnsgård

2.3 ÅRSBERETNING FRA KARTKOMITEEN
I 2018 har kartarbeidet i LOK fordelt seg på tre hovedområder: Profesjonell synfarer på store skog- og
fjellkartprosjekt, dugnadsbasert synfaring av bynære sprintkart, og administrasjon, systematisering og
digitalisering av klubbens kartarkiv.
Skog- og fjellkart
Klubben har i flere år brukt Håvard Lucasen på de store skog- og fjellkartprosjektene. En resynfart og
utvidet versjon av «Olympiaparken» ble utgitt våren 2017. Kartet ble bl.a. brukt til Asbjørn Bakkens
minneløp. Dessverre ble store deler av terrenget nærmest Abbortjærn og Kanthaugen gjenstand for
nyhogst i løpet av sesongen 2017. Håvard ble derfor bedt om å revidere kartet med tanke på nye
hogstfelt og dette arbeidet ble utført sommeren 2018.
Samtidig avsluttet Håvard synfaring og rentegning på «Lunkefjell». Kartet ble brukt til tur-orientering i
sesongen 2018 og er planlagt brukt under Fjelldilten 2019. Terrenget er vakkert trening- og turterreng,
men mangler valgfrihet for løypelegger når det kommer til de korteste løypene i
konkurransesammenheng. Det vil derfor i framtiden være naturlig å se på mulighetene for utvidelse av
kartet mot terrenget rundt Nordseter.
Høsten 2018 satt Håvard i gang med et nytt skogskartprosjekt, «Søre Ål». Det gamle kartet over
området eksisterer kun på papir/pdf og ble synfart sist i 1996. Det nye kartet blir tegnet på nytt
kurvegrunnlag og blir et godt kart for trening og torsdagsløp. Kartet er planlagt utgitt i løpet av våren
2019.
Skogsterreng er vanligvis gjenstand for mye raskere endringer enn fjellterreng, mye på grunn av
skogsdrift, noe som også gjør seg gjeldende på Søre Ål. En kan spørre seg om dette gjør investering i

disse kartene mindre lønnsomme sammenlignet med fjellkartene. Lillehammer har imidlertid bare
Hovemoen, Røyslimoen/Geitrud og Olympiaparken som digitale kart over skogsterreng. Vi ser det som
viktig for klubben å utvide repertoaret av gode, digitale skogskart slik at vi er mindre sårbare når hogst
skjer.
«Hovemoen» ble i oktober benyttet til Nammo-cup testnattløp og i forkant av dette revidert til et
akseptabelt nivå for denne konkurransen og framtidige treninger. Skogsarealet på Hovemoen er
imidlertid kraftig redusert og står, ifølge kommuneplanens arealdel, i fare for å bli helt borte i løpet av
det neste tiåret, på grunn av vei- og næringsutbygging.
Sprint- og skolekart
Klubbens sprintkartprosjekt synfares og rentegnes av Jon Vegar Lunde som legger ned en formidabel
dugnadsinnsats i arbeidet. I 2018 har arbeidet konsentrert seg om kartområdene «Kringsjå-Ekrom» og
«Stampesletta-Nybu». Kartene har allerede vært i bruk og det siste ferdigstilles trolig våren 2019, Jon
Vegar har sagt han vil gå løs på nye prosjekt.
På grunn av mindre budsjett for kommende års kartarbeid vil klubben prioritere arbeidet med bynære
kart, og da spesielt i områder rundt skolene. Vi bør ha som langsiktig målsetning at alle barne- og
ungdomsskoler i kommunen har relevante kart for opplæring og rekruttering. Dette kan være
sprintkart eller mindre skolegårdskart. Vi vil i den forbindelse undersøke om det er interesse blant
ungdomsløperne i klubben for å delta i et prosjekt der de kan få prøvd seg som karttegner for et kart
av håndterbar størrelse.
Administrasjon og kartarkiv
Det blir søkt om spillemidler for alle større kartprosjekt i klubbens regi. Arbeid med søknader,
regnskap og innrapportering er en vesentlig del av klubbens kartarbeid. Det investeres mye tid og
penger i kart og det er derfor viktig at flest mulig får kjennskap og mulighet til å bruke kartene. I 2018
begynte arbeidet med å opprette et digitalt kartarkiv med oversikt over alle klubbens kart og gjøre
disse tilgjengelig for printing. Målet med arbeidet er at arkivet skal ut på klubbens hjemmeside i løpet
av våren 2019, sammen med informasjon om bestilling av kart. For klubbens medlemmer handler
dette om tilgjengelighet og for klubben kan det handle om økt aktivitet og mulighet for ekstra inntekt.
Arkivet er også tenkt som et viktig hjelpemiddel i planleggingen og gjennomføringen av framtidig
kartarbeid i klubben.
Under følger et utdrag av kartarkivet, som en oversikt over klubbens kart og revisjoner.
ÅR KARTNAVN

TEGNET
MÅLESTOKK

2018 SØRE ÅL (under synf.)

1:10000

Håvard Lucasen Håvard Lucasen

2018 LUNKEFJELL

1:10000

Håvard Lucasen Håvard Lucasen

1:10000

Håvard Lucasen Håvard Lucasen

2017

OLYMPIAPARKENMESNASAGA

REV.
ÅR

2018

REV.

Håvard Lucasen

2015
Brynjar Larsen
og tidl. Bakken
2017

SMESTAD-VARGSTAD
sprint

REV.DATO SYNFARER

07.08.18
Jon Vegard
Lunde

1:5000
2017

Jon Vegar Lunde

RENTEGNER

28.03.17

Jon Vegard
Lunde

2017

STAMPESLETTA-NYBU
sprint (under synf)

1:5000
2017

2015 MAIHAUGEN sprint

MOSODDEN-HOVEMOEN
2015
sprint

Jon Vegar Lunde

Jon Vegard
Lunde

Jon Vegard
Lunde

Jon Vegard
Lunde

Jon Vegard
Lunde

Jon Vegard
Lunde

Jon Vegard
Lunde

10.11.17

1:4000
2018

Jon Vegar Lunde

juni

2015

Jon Vegar Lunde

23.11.15

2015

Brynjar Larsen
Bakken

mai

2015

Erik Engebråten

-

1:5000
2016

Jon Vegar Lunde

10.05.16

2008

Erik Engebråten

-

2015 KRINGSJÅ sprint

1:5000

Jon Vegard
Lunde

Jon Vegard
Lunde

2014 RØYSLIMOEN

1:15000

Ales Hejna
(Olles) m.fl.

Ales Hejna
(Olles)

1:5000

Martin Poklop
(Olles)

Martin Poklop

2013

VEGVESEN MUSEUM
sprint

2012 GEITRUD

1:10000

Erik Engebråten Erik Engebråten
2017

2010

Jon Vegar Lunde

-

LILLEHAMMER SENTRUM
1:4000
sprint
2017

Jon Vegar Lunde

Jon Vegard
Lunde

Jon Vegard
Lunde

-

-

04.09.17

2016
2014
2012
NATTRUDSTILEN2008
SNØRVILLEN

1:15000

2008 HOVEMOEN

1:7500

2002 LUNKEFJELL

2015

-

-

2018

Andreas S. M og
Fanny H.
Birkeland

okt

2013

Jon Vegar Lunde

-

2015

-

-

Erik Engebråten Erik Engebråten

1:15000

1993 NORDSETER

1:15000

1985 SØRE ÅL

1:10000

1985 SOLLIHØGDA

1:15000

Erik Engebråten Erik Engebråten
Anders B. og
Bernt B. m.f.
2016

Jon Vegar Lunde

1996
1989
SOLLIHØGDA,
1985
m/Kanthaugen

1:15000

1982 STORKVANNDALEN

1:15000

1977 JOMOTSVEA

1:15000

1986 GROPMARKA

1:20000

Leder kartkomiteen Andreas Magerøy

Asbjørn Bakken

-

Anders
Bjørnsgaard

3. ANNEN INFORMASJON
3.1 Samarbeidspartnere
LOK har pr 31. desember 2018 to hovedsamarbeidspartnere.
•
•

Sport 1, avtale tom 31/12 2019, 8 000 pr år. Reforhandlet i 2017.
Eidsiva, avtale tom 31/12 2020, 15 000 pr år. Reforhandlet i 2017.

3.2 Dugnader
LOK har som policy at dugnader i hovedsak skal gjennomføres innenfor rammen av
orienteringsaktiviteter.
LOK har arrangert orienteringsløp, treningsløp og treninger som har krevd betydelig dugnadsinnsats av
mange. Videre er det som tidligere år lagt ned stor innsats ifbm. tur-o, Stolpejakten og Skijeger’n.
Styret ønsker å takke alle som har bidratt med dugnadsarbeid i 2018.

3.3 Utstyr
LOK har egen utstyrsbod på Stampesletta. Utstyr kan lånes ut etter avtale. Det er viktig at alt utlån
loggføres i utlagt bok, med kontaktinformasjon på låntaker. I 2018 er det bare supplert med noe
mindre utstyr. Det ble solgt en del løpstøy i 2018. Nytt tøy kjøpes inn ved behov, slik at vi har noe på
lager til enhver tid. Løpstøy fås kjøpt hos materialforvalter.
Materialforvalter Gaute Skjelsvik

3.4 Regnskap og revisjon
Driftsresultatet for 2018 ender med et underskudd på 160.000 kr, noe mer enn budsjettert.
Regnskap og revisjonsberetning legges frem på årsmøtet.

3.5 Medlemskontigent 2018
Kr. 300.- enkeltmedlemmer, kr. 600.- for familiemedlemskap og kr. 100.- for støttemedlemmer.

