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Til medlemmer i Elverum OK 

Elverum 6. februar 2019 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Elverum OK 
Styret viser til innkalling til årsmøte av 12. januar 2019 

Årsmøtet avholdes den 14. februar kl. 19.00 i Elverum Tomteselskaps lokaler Storgata 20, 2.etasje  

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 

Sak 2: Godkjenne innkallingen 

Sak 3: Godkjenne saklisten 

Sak 4: Godkjenne forretningsorden 

Sak 5: Velge dirigent 

Sak 6: Velge referent 

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning inkl årsmeldinger fra utvalg 

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand  

Sak 10: Behandle forslag og saker  

Sak 11: Fastsette medlemskontingent  

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Sak 15: Foreta følgende valg: 

15.1  Styreleder 

15.2 Nestleder 

15.3  Øvrige styremedlemmer 

15.4  Varamedlemmer 

15.5  To revisorer 

15.6  Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

15.7 Leder av valgkomiteen 

15.8  Øvrige to medlemmer av valgkomiteen 

15.9  Varamedlem til valgkomiteen 

 

 

Vedlagt følger følgende dokumenter: 

- Styrets forslag til forretningsorden 

- Idrettslagets årsberetning 

- Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer 

- Styrets forslag til budsjett(utdeles på årsmøtet) 

- Styrets forslag til organisasjonsplan (utdeles på årsmøte) 

- Revidert regnskap og budsjett (utdeles på årsmøte) 

 

 

Med vennlig hilsen 

styret Elverum OK 



 

 

 

Styrets beretning 
 

Det er avholdt et styremøte i løpet av året. Saker har vært behandlet gjennom utveksling 

av eposter. 

Det vært stor aktivitet på arrangement siden. Klubben arrangerte 2 bedriftsløp i tillegg til 

Nammocup og Mjølnerløpet. Vårens nattløp ble avlyst som følge av den lange vinteren. 

Aktiviteten når det gjelder turorientering har gått noe ned etter at vi ble med på 

fellesopplegget for stolpejakten som ble meget vellykket. Deltakelsen på treningsløp har 

en liten oppgang. Dette skyldes i hovedsak godt arbeid med opplegg for rekruttering. 

Deltakelsen på ordinære løp er lav, men et par arrangement som pinseløpene og 

Furugampen har god deltakelse. Medlemstallet er stabilt, men for lavt i forhold til 

området som klubben dekker og det er en utfordring at mye arbeid/verv faller på få 

personer i klubben. 

Økonomien er fortsatt god selv om regnskap har et underskudd på kr 66 000. 

Underskuddet skyldes investering i nye løpsdrakter og overtreksdresser, samt utgifter til 

nytt sprintkart. Dette vil oppveies i 2019 med tippemidler for sprintkartet og fortsatt salg 

av løpstøy. 

Elverum 6.2.2019 

Styret v/ leder 

Turorienteringen 2018. 

 

Elverum orienteringsklubb  arrangerte i 2018 både Stolpejakt og Turorientering. Stolpejakten bestod av 

40 stolper som også inngikk i Turorienteringen. Stolpejakten ble arrangert sammen med Finnskogen 

Turistforening og flere klubber i Sør – fylket. Og det ble distribuert en brosjyre om opplegget til alle 

husstander. Til Stolpejakten ble kartene Løvbergsmoen og Svartholtet brukt. 

 

Stolpejakten viste seg å bli svært populær. Nær 1500 personer registrerte seg som stolpejegere i vårt 

opplegg. Til sammen ble det registrert ca 30.000 stolpebesøk. 

 

 

Turorienteringen hadde i tillegg til 40 stolper, 15 «vanlige»  turoposter i Stavåsen. I og med at så mange 

har deltatt på Stolpejakten har antallet deltagere som har sendt inn kontrollkort gått betydelig ned i 2018. 

 

 

Fig: Tur-o-statestikk. 
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*Ikke direkte sammenlignbart med tidligere år. 

 

Tilbakemeldingene fra årets opplegg er varierte. Vi har fått mange nye deltagere i Stolpejakten til å prøve 

seg på orientering, mens noen av de gamle faste Turo deltagerne synes Stolpepostene var for lette , og 

savnet den gamle Turorienteringen.  

 

Før neste sesong vil opplegget og tilbakemeldingene i 2018 bli evaluert og danne grunnlaget for neste års 

arrangement. 

 

 

Årsmelding fra teknisk komite 2018 
 

Nye kart/revideringer. 

 

Deler av Stavåsen er revidert med noe hogst og stier. Sprint kart over Terningmoen utvidet vestover til 

løp i Nammo-cupen. (Ungdomsløp)  

 

Over halve sprint-kart for sentrum er synfart og digitalisert i sommer/høst. Kartet strekker seg til Nor 

blokkene i nord, Kirkevegen i sør og et stykke inn i Svartholtet mot øst. I vest går det ned til Glomma. Ca 

2/3 av utgiftene får vi dekket med spillemidler. 

 

.Arrangement. 

 

Vi arrangerte 23. mai Nammo-cup med 98 deltakere på nytt kart over Terningmoen. Tore Lindaas var 

løpsleder og løypelegger. Arrangementet gikk fint og alle som var med og arrangere gjorde en god jobb. 

 

Mjølnerløpet ble arrangert 26. aug med 145 deltakere. Løpet gikk på et utsnitt av Løvbergsmoen i 

målestokk 1:7500. Samlingsplass var fra Strandbygda skistadion. Anna-Tekla Tonjer og Audun Fingarsen 

var løpsledere. Arrangementet gikk fint og alle som var med å arrangerte gjorde en god jobb.  

 

Vi la også løyper til to bedrifts o-løp. Tore Lindaas la løyper på Terningmoen for IF-forsikring og Harald 

Østbye la løyper for Elverum kommune fra skihytta. 

 

Laget turkart i Stavåsen. Målestokk 1:10000 og A3 som er til salgs for kr 50,- 

 

Neste år. 

 

Mjølnerløp arrangeres første helg i september i Stavåsen. Ta på oss og legge løyper til 2 bedrifts o-løp da 

dette gir oss god inntekt. Revidere  i Stavåsen samt gjøre ferdig sprint-kart i sentrum.  

 

 

 

 

 



 

Årsberetning – rekruttering/museumsansvarlig 2018 

 
Nybegynnerkurs: 

I år ble det kjørt et rekrutteringsopplegg over 4 torsdager, med påmelding. Med store og små var 

deltakelsen på rundt 35 stk., med noe frafall utover i kurset. Dag 1 inneholdt informasjon og teori og ble 

avholdt på Speiderhuset. Dag 2 ble avholdt på Skogmuseet, der nybegynnerne fikk teste ferdighetene i 

løyper med ulik lengde og vanskelighetsgrad. De to siste dagene var koblet til treningsløpene der de fleste 

prøvde seg i den letteste løypen. Mange kjøpte også rekrutteringspakke (brikke og kompass) som selges 

til rimelig pris via NOF. En del av nybegynnerne fortsatte å delta på treningsløp utover i sesongen, og 

flere fikk tildelt premie for mange gjennomførte løp på sesongavslutningen.  

Utfordringen er å få flere til å ta steget fra treningsløp til vanlige o-løp.  

 

Liv i Leiret  

En lørdag i september var «Liv i Leiret» viet idrettslagene i byen. O-klubben hadde stand med mulighet 

for besøkende til å prøve en enkel o-løype på det nye sprintkartet, samt melde seg inn i klubben. 

Dessverre var arrangementet dårlig besøkt pga.  regnvær. 

 

  

 

 

 

Treningsløp/Klubbmesterskap 2018 

 

Vi har i år arrangert 12 treningsløp ettersom første løpet måtte avlystes pga for mye snø i terrenget. Det 

har totalt vært 113 deltakere fordelt på 409 starter. Vi har hatt et oppmøte i snitt på 34 løpere pr. løp som 

er en fin oppgang med 6 løpere pr. løp i forhold til 2017. Har vært en oppgang med 8 løpere for 

premiering, der vi har hatt en gledelig oppgang med 10 på de yngste og nedgang på 2 på de voksne. Må 

berømme Fingarsen/Tonjer for oppgangen blant de yngre der nybegynnerkurset i vår har vært 

hovedgrunnen til dette. Må vi si oss fornøyd med sesongen og håper disse og enda flere kommer neste 

sesong.  

 

Premiering for treningsløpene: 

Nybegynnere etter 4 og 9 løp. De voksne etter 7 og 10 løp. 

Premiene har stigende verdi. Årets premier: Lyslenker + Lighter/Kvick Lunsj i tillegg til de som skal ha 

1. premie. Total 35 som ble premiert, en oppgang med 8 fra i fjor. 

 

PREMIER TRENINGSLØP 2018 

 

BARN/UNGDOM 

Navn Ant. løp 

Eline Lium 10 

Marie Lium 9 

Mats Lindaas 9 

Sander Fingarsen 9 

Sigrid Kvamme  9 

Carina Sveen 9 

Sondre Staurset 8 



 

Emil Fingarsen 7 

Jørgen Glorvigen 7 

Gaute Lindaas 7 

Tonje Edvardsen 6 

Gustav Ystrøm 6 

Emil Klingen 5 

Ingrid Låte 5 

Ingeborg Låte 5 

Astrid Låte 4 

Aksel Fingarsen 4 

Synne Samuelsen 4 

Martin Staurset 4 

 

VOKSNE     

Navn Ant.løp 

Bente Edvardsen 12 

Monica Storsveen 12 

Marianne Sveen 12 

Silje Edvardsen 11 

Stein Edvardsen 10 

Ottar Evensen 10 

Åse Konst 9 

Per Ivar Kvammen 9 

Tore Lindaas 9 

Ingvald Pedersen 9 

Håkon Halvorsen 8 

Joar D. Kleiva 8 

Hanne M. Lium 8 

Mari Mellumstuen 7 

Stian Overskeid 7 

Harald Østbye 7 

 

Tot. 35 pr.  

 

113 stk har deltatt + gj.pr. løp 34 stk 

 

 

KLUBBMESTERSKAP (tot. 31 stk medlemmer/ikke medlemmer) 

H 13-16: Sander Fingarsen 

D17-44: Carina Sveen 

H17-44: Audun Fingarsen 

D45: Marianne Sveen 

H45: Per Dahl 

H55: Håkon Morten 

H65: Per Ivar Kvammen 

 

 



 

Rapport fra kasserer 2018 

 
Økonomien i klubben er fortsatt  god selv om vi har brukt mye penger på våre yngste løpere.  Til et nytt 

kart og revidering av gamle har vi brukt hele kr. 55 950-. Mjølnerløpet hadde liten oppslutning og ga 

derfor ikke så mye i kassa.  Klubben hadde pr. 31/12.18 likvider i  bank på  kr. 241.582,41.  For øvrig 

henviser jeg til regnskapet. 

 

Ifølge mine notater har klubbens  aktive løpere, 7 barn og 14 voksne, vært påmeldt til i alt 194 løp i 2018. 

Av de voksne har Harald Østbye flest løp, 21stk.  Deretter følger Anna-Thekla og Audun med  16 løp.  12 

løpere (halvparten) har bare deltatt i 1 eller 2 løp. Gjengen i klasse H15-16 (Sander, Gaute og Mats) har 

deltatt i 24-29. De har også vært med på ski-O; Mats med hele 7 løp. 

Våre 2 svenske medlemmer har deltatt i Pre-O i Løten. 

 

Regnskap legges fram på årsmøtet. 

 

 


