ÅRSMØTE FOR
LILLEHAMMER ORIENTERINGSKLUBB
for driftsåret 2017
Mandag 19. februar 2017 kl. 18.00 på sykehuset
(inngang syd i nybygget, første etasje).
Bevertning.
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1. 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 6 styremøter. Hjemmesiden, e-post og Facebook har
vært bindeledd mellom styret, komiteene og medlemmene. Årsmøtet ble holdt 20. februar
2017.
Arrangement: LOK har i 2017 arrangert ett løp i Sprintcup 31. mai, ett løp i Nammo-cup 7.
juni, Lillehammersprinten 02. september og Fjelldilten 03.september, samt Raphamnløpet
16.07.17 (som ble arrangert av Jon Vegard Lunde og Berit Eskerud).
Kart: Olympiaparken er ferdig rentegnet og nytt kart Lunkefjell blir rentegnet i løpet av
vinteren, samt utført revideringer av nærkart/skolekart/sprintkart.
Sportslige og sosiale aktiviteter: LOK har relativt 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
vært mellom 11 og 60 deltakere på tirsdagstreningene. Klubben har i 2017 engasjert Fanny
Horn Birkeland for å organisere tirsdagstreningene for de eldste ungdommer/juniorer, en
uvurderlig ressurs. I tillegg har 4-5 instruktører fra klubben bidratt på treningene.
Torsdagsløpene ble en suksess takket være god planlegging og gjennomføring og hadde i alt
405 starter (27 i snitt per løp).
Turorientering: Salg av Tur-O viser en fin framgang i forhold til fjorårets tilbakegang, mens
Skijeger´n ligger stabil i forhold til fjoråret.
Stolpejakten: Årets stolpejakt ble nok en gang en stor suksess. LOK fortsetter videreføring
av denne aktiviteten med håp om at det kan øke rekrutteringen til orienteringssporten.
Økonomi: Driftsresultatet for 2017 ender med et underskudd på 104.685,-. Regnskap og
revisjonsberetning legges frem på årsmøtet.

Styret takker alle medlemmene for god innsats i året som gikk!
Styret i Lillehammer Orienteringsklubb 2017
Thomas Jørgensen, Ane Bjørnsgaard, Randi Beitdokken,
Børge Taraldsen, Karianne Ruud

2. Organisasjon
Styret:
Leder:
Nestleder:
Sportslig leder:
Kasserer:
Sekretær:

Thomas Jørgensen
Ane Bjørnsgaard
Randi Beitdokken
Børge Taraldsen
Karianne Ruud

Kartkomité: Jon Vegard Lunde (leder), Bernt Bjørnsgaard, Geir Korsvold
Sportskomité: Randi Beitdokken (leder), Valborg Madslien, Hilde Grøneng
Turorientering/Stolpejakt/Skijeger-komité: Ane Bjørnsgaard (leder), Berit Eskerud (tur-o),
Jørn Prestsæter (stolpejakt), Dag Sulheim (Skijegern)
Web-redaktør: Ane Holm Grøneng
Materialforvalter inkl. løpstøy: Gaute Skjelsvik
Revisor: Ernst Fristad Nilsen
Valgkomité: Hilde Grøneng og Marianne Wedum
Repr. til idrettsrådets årsmøte: Velges av styret
Repr. til O-kretstinget: Velges av styret
Medlemstall per 31.12.17:
Totalt 156 medlemmer (153 medlemmer per januar 2017)
Alder
Under 5 år
6-12 år
13-19 år
Over 20 år

Antall medlemmer
(fjorårets i parantes)
5 (3)
34 (51)
28 (25)
89 (74)

Representasjon administrativt:
Oppland O-krets:
Leder i teknisk komite: Jon Vegard Lunde
Leder i Trening- og uttakingskomite: Hilde Grøneng
Mjøs-O: Ane Holm Grøneng

3. Gruppenes årsberetninger
3.1 Årsberetning fra sportskomiteen
Sportskomitéen har i 2017 bestått av Valborg Madslien, Hilde Grøneng og Randi L.
Beitdokken. Årets trener, Fanny Horn Birkeland, har stått for arbeidet knyttet til planlegging
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
trener ressurs også i framtiden for å kunne nå målet om å bygge opp klubben fra barn og
ungdom og skape orienteringsglede i Lillehammer.
I tillegg har flere bidratt på treningene og som motivatorer til løp. En stor takk til alle som har
bidratt til morsomme, fartsfylte og utforende treninger og løp som hjelpetrenere - Kari
Svingheim, Andreas Magerøy, Guri Stenseth Kjøs, Henriette Ruud og Øystein Bakken. Det er
gjennomført to møter med alle involverte i treninger, ett før sesongen for planlegging og ett
etter sesongen for evaluering og idemyldring for neste år.
Sportslig aktivitet


Tirsdagstreninger har vært hovedaktiviteten fra april til september (med pause i
skoleferien). 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 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.



Torsdagsløp har fortsatt etter samme mal som 2016 med Jon Vegard Lunde som
koordinator. Det har vært noe vanskeligere å sikre arrangører i år, og totalt er 15 løp er
arrangert. Rudsbygd har også arrangert flere løp der LOK kunne delta. 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 ca. 15 premie utdelt ved sesongavslutningen.



Årets klubbmesterskap ble arrangert ved Myggbukta Kristi himmelfartsdag. 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. 67 løpere totalt deltok (inkl. noen
gjesteløpere) på klubbmesterskapet, hvorav 47 i normal løypa og 20 i
nybegynnerløypa. Det var et svært vellykket arrangement med en god sosial ramme.
Stor takk til Karianne Ruud og Øyvind Bakken Rognstad for godt arrangement.



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 2017. 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 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 på Budor og eget løp.

Fellesturer/samlinger/miljøturer/sosialt
 O-festivalen ble i år arrangert ved Oppdal. Felles overnatting i gammelt
forsamlingslokale var populært og ga en god sosial ramme for mange fra LOK. Totalt
var det 34 deltagere fra LOK på årets o-festival. En vellykket og god satsning som
videreføres som årets store breddesatsning for klubben.


Sesongavslutning ble arrangert i Skistua på Birkebeineren skistadion i oktober med
premieutdeling fra torsdagsløp, bevertning, quiz og sosialt samvær. Totalt var det ca.
50 deltagere på sesongavslutningen.

Utnevnelser
 Årets ungdomsstipend gikk til Sindre Grøv Svendsen og ble delt ut på
sesongavslutnignen. Han fikk stipendet for sin gode utvikling gjennom sesongen, aktiv
deltagelse på treninger og løp og ikke minst flotte innsats i Nammo cupen som ga 2.
plass sammenlagt i sin klasse.
Antall deltakere i konkurranser gjennom sesongen:
2014
2015
Individuelle starter under 17 år
346
326
Individuelle starter over 17 år
183
144
Sum individuelle starter
529
470
Antall starter stafettlag under 17 år
Antall starter stafettlag over 17 år
Sum stafettstarter

1
1
2

Starter ski-o
26
1 Unntatt lokale treningsløp i LOK regi
2 Tall hentet fra Eventor – alle løp lagt inn der

2016

4561

2017
Ca 340
Ca 360
Ca 7002

5
5

15

2
2

4

18

46

SPORTSLIGE RESULTATER
LOK har i 2017-sesongen hatt 2 løpere som har deltatt i NM, Ane Holm Grøneng og Valborg
Madslien (skiorientering). Sammenlagtvinnere i Nammo Cup ble Martine Skjelsvik i D13-14
og Ane Holm Grøneng i D17-20. Totalt fikk 11 utøvere fra LOK deltagerpremie for 4
gjennomførte løp.
Hovedløpet: Birgit Kleppa Madslien D 14 (4. plass sprint og 8 plass langdistanse) og Martine
Skjelsvik D14 (6. plass sprint og 9. plass langdistanse).
SKI-ORIENTERING
NM langdistanse
D21
Bronse

Valborg Madslien

SOMMER-ORIENTERING
I KM tok vi medaljer i følgende klasser (KM-klasser fra D/H 13-14 til D/H21)
KM Mellomdistanse, Gjø-vard 18. juni
D13-14
Gull
Birgit Kleppa Madslien
D17-20
Sølv
Ane Holm Grøneng
D21
Gull
Karianne Ruud
D 35
Gull
Valborg Madslien
H 11-12
Gull
Ole Gunnar Kleppa Madslien
H 75
Sølv
Jon Vegard Lunde
KM Sprint, Gjø-vard 17. juni
D13-14
Gull
Birgit Kleppa Madslien
D17-20
Sølv
Ane Holm Grøneng
D21
Gull
Kari Svingheim
D 45
Gull
Hilde Grøneng
H 75
Bronse
Jon Vegard Lunde
KM Langdistanse, Ringsaker 26. aug.
D13-14
Gull
Birgit Kleppa Madslien
D13-14
Sølv
Martine Skjelsvik
D17-18
Bronse
Ane Holm Grøneng
D 40
Gull
Valborg Madslien
D 65
Gull
Lill Ramberg Skappel
H 11-12
Gull
Ole Gunnar Kleppa Madslien
H 11-12
Sølv
Sindre Grøv Svendsen
H 60
Bronse
Kjell Roar Rognstad
KM stafett
D 17
H 17

Gull
Sølv

O-festivalen
Sprint
D14
2. plass
D14
3. plass
D35
1. plass

Valborg Madslien, Karianne Ruud, Ane Bjørnsaard
Bernt Bjørnsgaard, Jakob Physant, Øyvind Bakken Rognstad

Martine Skjelsvik
Birgit Kleppa Madslien
Guri Stenseth Kjøs

D40
D45
Mellom
H 13
Direkte AK
D45
Lang
D 13
H 17B
D35
D75

3. plass
1. plass

Valborg Madslien
Hilde Grøneng

3. plass
3. plass
1. plass

Ole Gunnar Kleppa Madslien
Ola Beitdokken
Hilde Grøneng

2. plass
1. plass
1. plass
2. plass

Birgit Kleppa Madslien
Kjetil Skjåk
Guri Stenseth Kjøs
Astrid Vigrenstad

Lillehammer 11. januar 2018
Randi Lilleengen Beitdokken (leder sportskomiteen)

TORSDAGSLØPENE
Opplegget med treningsløp hver torsdag, i hovedsak fristilt fra Sportskomiteens oppgaver, ble
videreført i 2017. Det ble gjennomført 15 torsdagsløp, derav fire ved Rudsbygd og ett ved
Øyer-Tretten IF. Dette året ble det ingen helgeløp, da det ikke meldte seg nok løypeleggere og
jeg ble skadet. Jeg slapp med ett løp, på høsten. Klubbens nye medlemmer Karianne Ruud,
Øyvind Rognstad, Kari Svingheim og Andreas Magerøy var et godt tilskudd til
løypeleggingen, og i to tilfeller ble løyper fra onsdagsløp for Mjøs-O gjenbrukt på
torsdagsløp. I 2017 krevdes også mindre tilrettelegging fra min side enn i 2016. Takket være
de ovennevnte ble også tidtagingssystemet Brikkesys tatt i bruk, slik at strekktider kunne
legges ut på nettet etter løpene. Dette sviktet litt i høstsesongen, så her er det
forbedringspotensiale på organiseringen. I alt deltok 160 løpere i minst ett løp, hvorav 78 løp
bare ett løp. Av de 84 som løp minst to løp, var 57 voksne. I alt 405 starter, i snitt akkurat 27
per løp. Det ble delt ut premie til voksne som deltok i 8 løp og barn i 4. 11 voksne, derav 4 fra
Rudsbygd, og to ungdommer klarte kravet.
Jeg organiserer gjerne dette ett år til, hvis oppslutningen om løypeleggingen holder seg. Jeg
håper en del av de som fikk et hvileår i 2017 går på igjen i 2018.
Jon Vegard Lunde

3.2 Årsberetning fra tur-orientering/Stolpejakten/Skijegern
3.2.1 Årsberetning fra tur-orientering
Berit Eskerud har vært leder for tur-orientering i 2017. Andre komiteemedlemmer: Jørn
Prestsæter (ansvarlig Fjellpakka), Guri Larssen, Jon Vegard Lunde, Øystein/Lill Skappel (alle
postutsettere og støttekomitee).
Årets Tur-O har hatt disse 6 kartene med tilsammen 70 poster, også fjellposter:
Hovemoen, Myggbukta, OL-parken, Røyslimoen, Sjusjøen og Lunkefjell.Tur-O omfatter
skog- og fjellkartene, Stolpejakten de bynære kartene. Nytt i år er kartet Myggbukta og en
utvidelse sørover på kartet, OL-parken. 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:
Solgt kartposer
Registrert på app
Kjøpt kart på nett:
Innsendte kort
Gull tur -O
Møtt på avslutning
Solgt tur-o
Solgt Fjellpakka
Halvpart Fjellpakka til LOK

2014
152

2015
158
19

88
79
50

72
64
34

38000 39500
9750 18450
4875 9225

2016
96
6
61
57
34

2017
121
21
9
56
55
20

24200
15750
7875

30975
17100
8550

Oppsummering:
Salg av Tur-O viser en fin framgang i forhold til fjorårets tilbakegang. Tur-O har en trofast
gruppe som kommer igjen år etter år med et aldersspenn fra ivrige småbarnsfamilier til
pensjonister over 80. Mange av disse er også ivrige stolpejegere. Tilbakemeldingen vi får er at
stolpejakt ikke kan erstatte utfordringene Tur-O gir i skog og mark, og at det er viktig å
beholde dette tilbudet. Vi finner nye brukere blant aktive idrettsutøvere og gamle o-løpere.
Fjellpakka har fortsatt et godt salg på fjellet og etterspørselen har vært økende.
Vi har fornyet samtlige postenheter med metallskjermer i trekant. Disse er utstyrt med både
bokstavkoder og klippetenger og er godt synlige i terrenget.
Nettsalget begynner å bli populært, særlig nye brukere finner fram til dette. Det er nå mulig
både å kjøpe/ laste ned enkeltkart på Turorientering.no og å registrere postene på Tur-O APP.
Nedlastingen av fjellkartene bød på problemer med riktig fargegjengiving, og vi måtte til slutt
sende disse kartene til de som ønsket det. Kartet Hovemoen med 5 poster ble lagt ut som
gratiskart som en prøvesmak. De andre kartene er priset fra 50 – 100 kr med betalingsløsning
på nett. Registrering på APP skjer ved 3-bokstavkoder og løsningen tilsvarer Stoplejakten.
56 har innsendt klippekort og 40 av disse har tatt alle 70 postene (også en APP-bruker!)
Yngste deltager var oppgitt til 1,5 år og flere er over 80 år. Ingveig Lilleeiedet Strøm
oppnådde plakett for 25 års deltagelse. Kartene fikk god mottakelse, Myggbukta som nytt
område og deling av fjellkartene i to kart med ny målestokk 1: 10 000.
Facebookgruppa Tur-O Lillehammer har 151 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.
Tur-O komitéen fortsetter i samarbeid med komitéene for Stolpejakt og Skijeger’n. Leder
ønsker avløsning til kartarbeid og distribusjon, men stiller seg til disposisjon for
administrasjon og ansvar for nettløsninger.
Lillehammer desember 2017
Berit Eskerud

3.2.2 Årsberetning fra Stolpejakten
4869 registrerte stolpejegere er registert på appen + 103 personer som har sendt inn utfylt
skjema i posten. Dette vil si at 4972 har deltatt i årets stolpejakt. Dette er en økning på 16%
fra i i fjor. I tillegg må vi regne med at et ikke ubetydelig antall som ikke er registrert også har
vært på stolpejakt.
Nesten 700 personer har besøkt alle stolpene. En imponerende innsats tatt i betraktning at det
i år har vært ganske stor spredning og høydeforskjeller mht plassering.
Ikke alle stolpejegerne er fra Lillehammer. Av de nesten 5000 stolpejegere er det 1300 som
kommer på besøk for å ta stolpejakten i byen vår fra store deler av landet. De aller fleste er
egne innbyggere. over 13% av innbyggerne i Lillehammer har vært på stolpejakt.
Stolpejakten har stått ute fra 31. mai til 1. desember. 80 stolper har stått ute.
Kick-off skjedde fra Badedammen onsdag 31. mai samtidig med at LOK arrangerte et Mjøso-treningsløp. Lillehammer kommunes folkehelsekoordinator Bengt Fjeldbraaten var med og
åpnet stolpejakten. Han ønsker at Stolpejakten skal være et element i Global Activ City som
er et ISO-sertifisert styringssystem under IOC. Stolpejakten var også med på et særskilt
arrangement under Sportsuka på Lillehammer i september.
Etter avslutningen er 18 gavepremier trukket ut blant alle stolpebesøkene, og de heldige
vinnere er kontaktet pr. mail og telefon. Listen over vinnere finnes på stolpejaktens facebookside.
Kartet er produsert særskilt for stolpejakten og ble i år utvidet med de høyereliggende i
Nordre Ål.
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 11000 eksemplarer. Nytt av året er at kartborsjyrene ikke er
distribuert til alle husstander. I tillegg til at tilstrekkelig antall er fordelt til skoler, barnehager
har kartene vært lagt ut for gratis henting av publikum hos våre sponsorer, servictorget i
kommunen og de døgnåpne Circle K-stasjonene. 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.
I en periode hadde vi en del hærverk på enkelte stolper, men dette roet seg heldigvis ned etter
en tid.
Vi må få lov å si at Stolpejakten fortsatt er stor suksess. Den når 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 12. januar 2018
Jørn Prestsæter

3.2.3 Årsberetning fra Skijegern
 Skijegern er et turorienterings- arrangement i Lillehammer om vinteren der alle kan
delta.
 Skijegern organiseres av LOK, Lillehammer orienteringsklubb. Tidligere var det et
samarbeidsarrangement mellom FAU ved barneskolene i Lillehammer og LOK, men
dette samarbeidet er blitt avviklet i løpet av siste 2 år.
 30 poster blir satt ut i Lillehammermarka i vintersesongen. (Desember til april)
 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 2017
o LOK – Lillehammer Orienteringsklubb: Anders Bakken (postansvarlig)
o LOK – Lillehammer Orienteringsklubb: Dag Sulheim, leder i komiteen.
o LOK og FAU – Ane Bjørnsgaard
Oppsummering:
 Utsalgsprisen på konvolutter har vært kr 120,-.
 Dette året var det ca. 80 solgte konvolutter, hvilket var omtrent uendret fra 2016.
(Salgstall sesongen 2014 var 101, 2012 var 161, 2011 var 191)
 Skijeger-konvoluttene har vært solgt ved Sport 1 Kirkegata og på Sjusjøen, Intersport
Lilletorget og G-sport Rustadstuen.
 Vi antar at mange flere 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.
 Med fantastisk hjelp fra Bernt Bjørnsgaard hadde vi for andre år kart med svært god
kvalitet og postene ferdig trykt på kartet.
 Vi plasserte i år poster på Follebukjølen (for første gang). Skijeger-ansvarlig (Dag
Sulheim) hadde ikke klarert dette med orienteringsmiljøet i Rudsbygd på forhånd, hvilket
avstedkom negativ respons. Skijeger-ansvarlig har beklaget dette i egne kommunikasjon
med Rudsbygd.
 Mange faste hjelpere samt medlemmer i LOK har bidratt til utsetting og innhenting av
poster. Av disse skal nevnes Anders Bakken, Tone Hognestad, Håkon Sulheim, Lars Ola
Thorud. Takk for hjelpen!
 Økonomi: Kontoadministrasjon og Skijeger-økonomi er f.o.m. dette året i regi av LOK.
Ved avslutning av 2017-sesongen var det ca. 35 000 på Skijeger-kontoen. Dette indikerer
en drift som har gått i eller nær null. Vi mottok ca. 7000 i støtte fra Fylkeskommunen.
 Det var ca 60 deltakere på en vellykket avslutningsfest på Lillehammer Videregående, der
merker, plaketter og uttrekkspremier ble delt ut. Uttrekkspremiene var sponset av
Madshus, Intersport Lilletorget, Sport 1, Lill Sport og NoName.
 Vi vil hele tide forsøke å plassere Skijeger-poster på nye steder/områder, slik at det
inspirerer brukerne til å se nye skiområder i Lillehammer-marka.
 Fra kommende sesong vil vi vurdere å legge Skijeger-konvolutter til «Selvbetjeningssalg»
med Vipps-betaling på utvalgte steder.
Lillehammer, 7. januar 2018
Dag Sulheim

3.3 Årsberetning fra kartkomiteen
Kartkomiteen har bestått av Bernt Bjørnsgaard, Geir Korsvold, Håvard Lucasen og Jon
Vegard Lunde. Komiteen har ikke hatt møter i 2017. Årsaken til dette er at kartarbeidet har
vært i god gjenge og de nødvendige beslutninger var tatt. Håvard Lucasen fullførte
rentegningen av Olympiaparken i løpet av vinteren og gikk løs på synfaringen av Lunkefjell
på ettersommeren. Dette har gått etter planen, og Lunkefjell blir rentegnet i løpet av vinteren.
Søknaden om spillemidler til Olympiaparken ble avslått i denne omgang pga. manglende
midler, men søknaden er teknisk godkjent. Den ble fornyet i høst. Etter styrets bestemmelse er
det foreløpig ikke søkt om spillemidler for Lunkefjell. Sist sommer ble dessverre store
områder av Olympiaparken snauhogd. Det er jo ergerlig at dette skal skje umiddelbart etter at
klubben har satset mange penger på oppdatering. Kartkomiteens leder har ikke full oversikt
over omfanget, men mener at området fortsatt kan og må brukes til trening og treningsløp,
etter at hogstflatene er tegnet inn og eventuelt grønne streker i disse områdene på grunn av
kvist og kvas, er vurdert. Det har blitt vanlig de senere år å samle kvisten i hauger, men det
ser ikke ut til å være gjort her. Dette kan gjøres av kompetente klubbmedlemmer, men trolig
er det mest rasjonelt å be Håvard Lucasen om å gå løs på det. Kartkomiteen har ingen klar
oppfatning av hvor Lucasen bør settes inn i neste omgang. Det kan tenkes at han var for snar
til å avslutte Olympiaparken ovenfor Sjøseterveien, men ingen i kartkomiteen har sett
nærmere på dette. Å utvide Lunkefjell med Storåsen og/eller Nevelåsen kan dette være et
alternativ. Vi må også se på om Lunkefjell i sør har tilgang til egnede samlingsplasser og
bilveger. Medlemmene av styret og kartkomiteen var oppfordret til å løpe på Søre Ål-kartet,
men ingen har rapportert om slik løping. Lucasen anbefaler å starte med et treningskart i
området vest, nord og litt sør for Roverudmyra miljøstasjon. Kartkomiteen har foreslått et kart
oppe på Sollihøgda. Lucasen mener dette terrenget ikke er godt nok for et konkurransekart,
men at en til tur-orienteringsbruk kan lage et grovt kart basert på tilgjengelige kartgrunnlag og
synfare kjapt.
Jon Vegard Lunde har sommeren og høsten 2017 arbeidet med tre sprintkartprosjekter:
 Sprintkartutgave av Hafjell nedre, til bruk på Lillehammersprinten. Kartet er Øyer-Tretten
idrettsforenings eiendom.
 Utvidelse av kartet Stampesletta til Stampesletta-Nybu, med mellomliggende skog. Dette
kartet fikk tilsagn om spillemidler, men er ikke ferdig.
 Utvidelse av kartet Kringsjå-Ekrom til å omfatte området mellom Fagabergveien, Sigrid
Undsets vei, Hammersengveien og Storgata, for å knytte Smestad ungdomsskole og
Vargstad videregående skole til dette kartet. Ønsket om dette var formidlet av Inger Øverli
i Idrett i skolen.
Dette er ikke noe stort område, men trenger litt sommerforhold for å bli ferdig.
At disse to kartene ikke ble fullført skyldes dels en skulderskade på ski og sykdom, dels at
arbeidet med Hafjellkartet og ble ganske omfattende, og løypelegging for Fjelldilten.
Kartet Røyslimoen, som først ble underkjent av kontrolløren Lucasen, ble forbedret og
godkjent, og spillemidlene skal være utbetalt i oktober. Jeg ønsker å fortsette med sprint- og
skolekart og mener dette må være to sider av samme sak. Jeg har god lyst til å gå løs på et kart
rundt Vingar skole og Steinerskolen. Det er også er klart behov for et kart som dekker Søre Ål
skole, Engesvea skole og gjerne også Åretta ungdomsskole. Det kan gjerne settes bort til en
ungdom. Kartkomiteen vil møtes igjen innen rimelig tid for å se nærmere på de ulike
alternativene.
Lillehammer, 7. januar 2018
Jon Vegard Lunde (leder kartkomiteen)

3.4 Årsberetning fra web-redaktør
Ane Holm Grøneng har vært ansvarlig for hjemmesiden i 2017.
Hjemmesiden fungerer bra. Aktivitetskalenderen er kanskje den viktigste delen, og den
oppdateres jevnlig med alle treninger og viktige løp. I tillegg blir det lagt ut artikler for å
informere om kommende arrangementer, samt om løp og treninger som har vært. For at
hjemmesiden skal bli mer levende, er det viktig at flere bidrar. Per desember 2017 er det 11
personer som har rettigheter til å redigere og legge ut på hjemmesiden, dette ser WEBansvarlig på som et passende antall. Likevel oppfordres alle til å komme med innspill og
utkast til hva som kan legge ut, dette gjelder både artikler og bilder.
LOK hadde en periode både Facebook-side og Facebook-gruppe, men WEB-ansvarlig så det
som lite hensiktsmessig å ha begge disse oppe, derfor er Facebook-siden slettet. Facebookgruppen er derimot brukt svært aktivt som informasjonskanal, først og fremst til egne utøvere
og andre klubbmedlemmer. Egne Facebook-grupper for ulike treningsgrupper er også
opprettet. WEB-ansvarlig ser på Facebook som en svært nyttig kanal, spesielt for å nå utøvere
i den yngre generasjon, derfor vil vi fortsette å bruke Facebook aktivt.
Lillehammer, 22. desember 2017
Ane Holm Grøneng (web-ansvarlig)

3.5 Årsberetning fra materialforvalter
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 2017 er det kjøpt inn nye poster til turorientering. Ellers bare mindre suppleringer.
Det ble solgt en del løpstøy i 2017. Nytt tøy kjøpes inn ved behov, slik at vi har noe på lager
til enhver tid. Løpstøy fås kjøpt hos materialforvalter.
Lillehammer, 14. januar 2018
Gaute Skjelsvik (materialforvalter)

4 Annet
4.1 Dugnad
Samarbeidspartnere
LOK har pr 31. desember 2017 to hovedsamarbeidspartnere.
Avtaleoversikt:
 Sport 1, avtale tom 31/12 2019, 8 000 pr år. Reforhandlet i 2017.
 Eidsiva, avtale tom 31/12 2017, 15 000 pr år. Reforhandles.

Dugnader
LOK har som policy at dugnader i hovedsak skal gjennomføres innenfor rammen av
orienteringsaktiviteter.
LOK har arrangert flere o-løp i 2017 som har krevd betydelig dugnadsinnsats av mange.
Videre er det som tidligere år lagt ned stor innsats ifbm. Tur-o, Stolpejakten og Skijeger’n,
samt treninger og torsdagsløp.
Styret takker alle som har bidratt med dugnadsarbeid i 2017.
Lillehammer 21 januar 2018
Thomas Jørgensen

4.2 Regnskap og revisjon
Driftsresultatet for 2017 ender med et underskudd på 104.685,-. Underskuddet er ca. 60.000,mindre enn budsjettert. Dette kommer av at inntektene har vært ca. 80.000,- høyere enn
budsjettert, mens utgiftene har vært ca. 20.000,- mer enn budsjettert. Regnskap og
revisjonsberetning legges frem på årsmøtet.
Lillehammer 17. januar 2018
Børge Taraldsen (kasserer)

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

4.4 Innkomne forslag
Ingen forslag innmeldt fra medlemmene. Styret har fremmet fire forslag, se sakslisten.

4.5 Valg
Valgkomiteen tar med seg innstillingen til årsmøtet

