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Sander fikk Skogkarenes hederspris 2019 

 

Årsmøte i Elverum OK 13. februar 2020 kl. 19.00 

Elverum Tomteselskap Storgata 20, 1. etasje. 

 

Saksliste 

Årsberetninger: 

Styret 

Turorientering 

Teknisk komite 

Rekruttering 

Treningsløp 

Kasserer 



 

 

Til medlemmer i Elverum OK 

Elverum 5. februar 2020 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Elverum OK 
Styret viser til innkalling til årsmøte av 13. januar 2020 

Årsmøtet avholdes den 13. februar kl. 19.00 i Elverum Tomteselskaps lokaler Storgata 20, 1.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 ett styremøte i løpet av året. Saker har vært behandlet gjennom utveksling 

av eposter. 

Det har vært en normal aktivitet på arrangement siden. Klubben arrangerte to bedriftsløp 

i tillegg til Mjølnerløpet. Vårens nattløp gikk som planlagt. 

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

fellesopplegget for stolpejakten. Deltakelsen i stolpejakten har økt betraktelig. 

Deltakelsen på treningsløp er som i 2018 da vi hadde en oppgang. Dette er meget bra og 

skyldes i hovedsak godt arbeid med opplegg for rekruttering. Vi har hatt flere nye barn 

og unge med i år. 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 tilfredsstillende. Vi har et overskudd på kr 10 000. Dette skyldes i 

hovedsak at vi har fått inn tippemidler for sprintkartet.  

Elverum 5.2.2020 

Styret v/ leder 

 

Turorientering / Stolpejakt 2019. 

 

Elverum orienteringsklubb arrangerte i 2019 både Stolpejakt og Turorientering. Stolpejakten bestod av 42 

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 Sentrum og Svartholtet brukt. 

 

Stolpejakten er svært populær.  2544 personer registrerte seg som stolpejegere i vårt opplegg. Dette er en 

økning på ca. 1.000 fra 2018. Til sammen ble det registrert ca 45.411 stolpebesøk, opp ca 15.000 fra 

2018. Stolpejakten 2019 ble arrangert på nytt sentrumskart og i Svartholtet 42 stolper stod ute hele 

sesongen. 

 

Turorienteringen hadde i tillegg til 42 stolper, 20 «vanlige»  turoposter i Stavåsen. Samlet er dette en 

økning i antall poster da vi tidligere år ofte har hatt 50 poster ute. 

 

 

Fig: Turostatestikk. Antall solgte konvolutter og ekstra kontrollkort. 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17* 18 19 

110 105 146 120 140 103 135 116 119 122 129 111 107 132 108 115 101 65 58 

24 18 33 34 27 24 21 26 10 33 38 28 17 30 20 25 17 17 13 

 

*Fra 2017 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere år p.g.a. Stolpejakten. 



 

 

Før neste sesong vil opplegget og tilbakemeldingene i 2019 bli evaluert og danne grunnlaget for neste års 

arrangement. 

 

 

For Turorienteringskomiteen 

 

Per Dahl 

 

 

 

ÅRSMELDING FRA TEKNISK KOMITE 2019 

 

 
Nye kart/revideringer. 

 

 

Resten av 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 har nå blitt dekket med spillemidler og dugnad. 

 

Vi har søkt spillemidler på vestre del av Svartholtet som tar med seg deler av festningen og ned til 

Frydenlund skole. Synfaring er startet. 

 

Vi har også fått midler til å revidere/utvide kart i Grundsetmarka.  

 

Ellers er det foretatt noen revideringer på Løvbergsmoen før Mjølnerløpet og i Smørbukken før 

treningsløp. 

 

 

Arrangement. 

 

Mjølnerløpet ble arrangert 1.sept med 126 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 og Harald Østbye var løypelegger. Arrangementet gikk fint og alle som var med og 

arrangerte gjorde en god jobb.  

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

Østbye la løyper for Elverum kommune fra skihytta. 

 

Neste år. 

Vi har fått tildelt KM sprint og mellomdistanse. Arrangere fra Frydenlund skole 9-10 mai. Kart i 

Svarholtet tegnes ferdig. 

Legge løyper til 2 bedrifts o-løp da dette gir oss god inntekt.  

Revidere/utvide kart i Grundsetmarka. Starte arbeider til høsten.  

Søke om midler og tegne skolekart.  

 

Tore Lindaas 

 



 

 

Rekrutteringsarbeid i 2019 

 

Nybegynneroppfølging: 

I forbindelse med første treningsløp i april arrangerte vi en enkel innføring i orientering, med påfølgende 

mulighet for å prøve seg i tre forskjellige nybegynnerløyper (Råtass). Alle nye og «gamle» rekrutter ble 

så fulgt opp utover i sesongen, med noe veiledning på o-treninger/løp, samt relevant informasjon på e-

post. Rundt 10 nye o-løpere har kommet til i løpet av sesongen.  

 

Speidernes kretsbannerkonkurranse 

I mai hadde vi ansvar for å lage et orienteringsopplegg for Mjølner speidergruppe og speidernes 

kretsbannerkonkurranse. Rundt 100 spreke speidere kom seg gjennom den ca. 2 km lange løypa på 

Løvbergsmoen.  

 

Barnas dag på Skogmuseet 

Under Barnas dag i november hadde o-klubben tilbud om en o-løype med emit-tidtagning innendørs på 

museet. Mange ivrige barn deltok.  

 

  

 

Treningsløp/Klubbmesterskap 2019 
 

Vi har i år arrangert 13 treningsløp. Det har totalt vært 106 deltakere fordelt på 433 starter. Vi har hatt et 

oppmøte i snitt på 33 løpere pr. løp som er tilsvarende sesongen 2018. Premiering ligger også på samme 

nivå som fjoråret.  Moro at det fortsatt holder seg stabilt med barn etter jobben Fingarsen/Tonjer har gjort 

med nybegynnerkurs. 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: Kubbelys batteridrevet + kortstokk i tillegg til de som skal ha 

1. premie. Total 36 som ble premiert, en oppgang med 1 fra i fjor. 

 

PREMIER TRENINGSLØP 2019 

 

BARN/UNGDOM 

Navn Ant. løp 

Gaute Lindaas 11 

Ingrid Låte 10 

Carina Sveen 10 

Jørgen Glorvigen 9 

Oline Rasmussen  9 

Markus Bolås 8 

Mats Lindaas 8 

Ingeborg Låte 8 

Astrid Låte 7 

Sander Fingarsen 6 

Sander Rasmussen 6 



 

 

Frida Rasmussen 6 

Even Lindaas 6 

Ingeborg Bolås 5 

Aksel Fingarsen 5 

Emil Klingen 5 

Sigrid Kvamme 5 

Brage Mørkved 5 

Teodor Lindtveit 4 

Emilie Samuelsen 4 

 

VOKSNE     

Navn Ant.løp 

Monica Storsveen 13 

Marianne Sveen 13 

Bente Edvardsen 12 

Stein Edvardsen 11 

Ingvald Pedersen 11 

Petter Glorvigen 9 

Joar D. Kleiva 9 

Per Ivar Kvammen 9 

Tore Lindaas 9 

Håkon Halvorsen 8 

Silje Edvardsen 8 

Stein Nordvi 8 

Anna Thekla Tonjer 8 

Harald Østbye 8 

Åse Konst 7 

Geir Morten Øverby  7 

 

Tot. 36 pr.  

106 stk har deltatt + gj.pr. løp 33 stk 

 

KLUBBMESTERSKAP (tot. 33 stk medlemmer/ikke medlemmer) 

H 13-16: Gaute Lindaas 

D17-44: Anna T. Tonjer 

H17-44: Joar D. Kleiva 

D45: Monica Storsveen 

H45: Jan Rune Samuelsen 

H55: Harald Østbye 

H65: Per Ivar Kvammen 

H75: Ottar Evensen 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

         Elverum O-klubb 

         Ansvarlig for treningsløp 

         Marianne Sveen 

 

 

 

 

Rapport fra kasserer 2019 

 

Økonomien i klubben er god selv om vi har brukt mye penger på våre yngre løpere i forbindelse 

med samlinger/løp. Inntektene har vi i hovedsak fått gjennom å arrangere 2 stk bedriftsløp + 

Mjølnerløpet. Kostnader til nytt sprintkart i sentrum + revideringer kart har vi i hovedsak fått 

dekket med Tippemidler. Vi fikk et stort overskudd på hele kr 110.657,19, men som reelt er på 

ca kr 10.000,-. Dette kan forklares med at vi fikk erstatning av Vegvesenet etter at de har bygd 

ny vei gjennom kartet vårt på Grindalsmoen, disse pengene vil gå ut igjen på å revidere nye kart i 

2020/2021 slik at denne kontoen vil gå i kr 0,-. Klubben hadde pr. 31/12-19 likvider i bank på kr. 

352.239,60.  For øvrig henvises det til regnskapet. 

     

 

Marianne Sveen 

Kasserer 

 

 

Forslag og saker 

 
Forskal til endring av medlemskontingent 

Barn til og med det året de fyller 20 år: 150 kr 

Voksne: 200 kr 

Familie: 400 kr, to voksne pluss egne barn 

 

Forslag til dekning av utgifter til løpere for sesongen 2020 

EOK dekker alle terminfestede stafetter arrangert i Norge. 

EOK dekker startkontingent for alle til og med eldre jr (H/D 19-20) for alle terminfestede løp 

arrangert i Norge. 

EOK dekker alle utgifter til OLL/HL. 

EOK vil dekke noen utgifter for juniorer til enkelte NC/NM ved innsending av kvittering. Disse 

er spesifisert på egen oversikt og sendt til de aktuelle løperne. For bruk av egen bil skal Statens 

satser legges til grunn og mail sendes inn med oversikt over strekninger. 

  

 


