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Vi stilte med lag i NM jr stafett i 2020. Sist gang det skjedde var i 1992. Gratulerer til Mats, Sander 

og Gaute. 

 

Årsmøte i Elverum OK 11. februar 2021 kl. 19.00 

Elverum Tomteselskap Storgata 20, 1. etasje. 

 

Saksliste 

Årsberetninger: 

Styret 

Turorientering 

Teknisk komite 

Rekruttering 

Treningsløp 

Kasserer 

Kontrollutvalget 

 

 

 

 



 

 

 

Til medlemmer i Elverum OK 

Elverum 4. februar 2021 

 

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Elverum OK 
Styret viser til innkalling til årsmøte annonsert 5. januar 2021 

Årsmøtet avholdes den 11. 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 

 
Vi har pr 31/12-2020 83 betalende medlemmer.  

 

Det er avholdt to styremøter i løpet av året. Saker har vært behandlet gjennom utveksling 

av eposter. 

Året har vært sterkt preget av Corona-pandemien. Vi hadde omfattende planer i februar. 

Disse ble totalt endret etter at restriksjonene ble innført i mars. For samfunnet generelt 

inkludert idretten ble det innledningsvis en total nedstengning som ble delvis myknet opp 

i løpet av sommeren og høsten. 

Årets treningsløp ble endret til ukas løype. Vi har ikke oversikt over hvor mange som har 

deltatt på disse. 

Deltakelsen på vanlige løp har vært lav.  

Vi arrangerte KM Sprint og et bedriftsløp for IF. Begge arrangementene fikk meget gode 

tilbakemeldinger fra deltakerne. 

Stolpejakten har vært en meget stor suksess. Vi har hatt en markert økning fra i fjor. Tur-

o har også en økning. Mye skyldes Corona-pandemien.  

Økonomien er tilfredsstillende. Vi hadde budsjettert med et underskudd. Det ble et 

overskudd som i all hovedsak skyldes at vi ikke har deltatt på mange av de planlagte 

aktivitetene.  

 

Elverum 4.2.2021 

Styret v/ leder 

 

Turorientering / Stolpejakt 2020. 

 

Elverum orienteringsklubb arrangerte i 2020 både Stolpejakt og Turorientering. Stolpejakten bestod av 40 

stolper og ble arrangert i sentrum og på Løvbergsmoen. En brosjyre om opplegget ble distribuert til alle 

husstander. Til Stolpejakten ble kartene Sentrum og Svartholtet brukt. 

 

Stolpejakten er svært populær.  4.267 personer registrerte seg som stolpejegere i vårt opplegg. Dette er en 

økning på nesten 2.000 fra 2019. Til sammen ble det registrert nær 100.000 stolpebesøk,i Elverum 

sesongen 2020. Over hele landet har interessen for Stolpejakt vært stor i 2020. Ved siden av at 

stolpejakten blir bedre kjent har vi nok i 2020 også opplevd en Corona effekt på deltagerantallet.  

 

Det ble arrangert tradisjonell Turorientering med 50 poster på kartene Smørbukken, Svartholtet og 

Kolbulia. Også Turorienteringen har hatt økning i antall deltagere fra 2019 til 2020. Vi har fått mange 

positive tilbakemeldinger fra de «garvede» turo- deltagerne om at de satte pris på opplegget.  

Fig: Turo statistikk. Antall solgte konvolutter og ekstra kontrollkort. 
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*Fra 2017 er tallene ikke direkte sammenlignbare med tidligere år p.g.a. Stolpejakten. 

 

 

Før neste sesong vil opplegget og tilbakemeldingene i 2020 bli evaluert og danne grunnlaget for neste års 

arrangement. 

 

 

 

ÅRSMELDING FRA TEKNISK KOMITE 2020 

 
Nye kart/revideringer. 

 

Vi har synfart og digitaliser nytt kart over Svarholtet Vest som strekker seg fra festningen og et par km 

innover Svarholtet. Kartet er finansiert med spillemidler og dugnad samt en liten andel fra EOK. 

Mats og Even Lindaas har tegnet ferdig kart over Frydenlund skole, Hanstad skole og Elverum 

ungdomskole. Disse er lagt ut på skoleportalen og er finansiert av orienteringsforbundet med hjelp av 

Gjensidigestiftelsen. Sander er også snart ferdig med kart over Ydalir. 

I tillegg har Even Lindaas laget nytt kart over museene som har sprintnorm.  

 

Arrangement. 

 

Mjølnerløpet ble i 2020 arrangert som KM sprint 23/8-20 fra Frydenlund skole med 176 deltakere. Anna-

Tekla var løpsleder og Even og Tore Lindaas løypeleggere. Vi skulle egentlig arrangere både KM mellom 

og sprint i mai, men disse ble utsatt til høsten grunnet Korona og da fikk vi kun sprinten.  

Harald la løyper til bedrifts o-løp for IF-forsikring i høst fra skihytta. Bedrifts o-løp for Elverum 

kommune ble avlyst grunnet Korona. 

 

Neste år. 

 

Vi har fått midler til å revidere/utvide kart i Grundsetmarka og starter opp dette arbeidet. 

Vi skal arrangere KM-mellom i Svartholtet 12/6-21. 

Søkt om midler for å lage skolekart Søbakken, Vestad og Hernes skole. Revidere Lillemoen kart. 

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

 

 

Tore Lindaas 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rekrutteringsarbeid i 2020 

 

Nybegynneroppfølging: 

Grunnet korona har det ikke vært gjennomført noe nybegynneroppfølging i 2020. 

 

«Orientering – Kart i skole og fritid» 

EOK har i 2020 vært med i prosjektet «Orientering – Kart i skole og fritid» i regi av NOF. Nye 

skolegårdskart er tegnet, og vi har fått «fastmerker» og sekker med rekrutteringsutstyr til hver skole. Det 

var planlagt å gjennomføre en opplæring av de aktuelle skolene, men pga. korona er dette utsatt til 2021.  

 

A-T 

 

  

Treningsløp/Klubbmesterskap 2020 
 

Som ellers i samfunnet skapte også koronaen problemer for oss i forhold til gjennomføring av 

treningsløpene. Med strenge tiltak på smittevern ble vi tvunget til å tenke litt annerledes denne sesongen. 

Vi bestemte at løypene kunne stå ute fra torsdag kl. 18.00 på løpsdagen frem til neste torsdag, slik at alle 

kunne løpe når det passer og løypene kunne skrives ut fra hjemmesida. Ordnet oss med to sett o-flagg 

som gikk fra arrangør til arrangør som tidligere år. Ble gjennomført 13 løp som tidligere år og to av 

løpene gjennomførte vi med fremmøte som vanlig da det var sprint på Skogmuseet og klubbmesterskap 

på Terningmoen med 14 deltakere. Vi har ingen oversikt over hvor stor deltagelsen har vært i år da vi 

ikke har hatt noe opplegg for registrering, men etter tilbakemeldinger virker det som tilbudet har blitt tatt 

godt imot og mange har tatt turen ut i skogen. Har nok vært en del nye som har prøvd seg, dette pga. at de 

kunne løpe da det passet dem i løpet av hele uka og at lagidretten stoppet sine treninger slik at det da ble 

muligheter til å prøve andre idretter som var mulig å gjennomføre. 

Vi har ikke gjennomført premiering for treningsløp/klubbmesterskap denne sesongen. 

Krysser fingrene for at vi kan komme tilbake til normalen i 2021.  

 

 

 

         Elverum O-klubb 

         Ansvarlig for treningsløp 

         Marianne Sveen 

 

 

 

 

Rapport fra kasserer 2020 

 

Økonomien i klubben er god. Dette året har blitt litt spesielt pga. koronaen, men vi har heldigvis 

fått arrangert 1 stk bedriftsløp + Mjølnerløpet som har gitt et godt bidrag på inntektssiden. Den 

største forskjellen på utgiftssiden fra i fjor er kontoen for samlinger mm som er betydelig 

redusert pga Coronaen. Videre hadde vi mange i aldersgruppen som var med på HL/Hovedleir i 

fjor og ikke i år. Vi har i 2020 et overskudd. For øvrig henvises det til regnskapet. 

     

 

Marianne Sveen/Kasserer 



 

 

Forslag og saker 

 
Forslag til dekning av utgifter til løpere for sesongen 2021 

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. 

Når løper er påmeldt, men ikke starter, skal løper selv dekke startkontingenten. 

Når løper er etteranmeldt, skal løper selv dekke etteranmeldingsavgiften. 

EOK dekker alle utgifter til OLL/HL. 

EOK vil dekke noen utgifter for juniorer til enkelte NC/NM/Samlinger ved innsending av 

kvittering. Disse er spesifisert på egen oversikt og sendt til de aktuelle løperne. For bruk av egen 

bil for sjåfør eller løper, skal Statens satser legges til grunn og mail sendes inn med oversikt over 

strekninger. 

Når løper er påmeldt samling, men ikke deltar, skal løper selv dekke alle utgifter. 

  

 


