
Årsrapport for Orienteringsutvalget 2020 

Leder:  Eli Stokka, Sandnes Sparebank 
Nestleder/kursansv.:  Ann Torill Matre Bakken, Equinor 
Terrengfordeler:  Tor Sverre Skåra, Puls Egersund 
Materialforvalter:  Ove Oaland, Equinor 
Rankingfører:  Kristin Skadsem, Aker BP 
 
Det har i år vært avholdt: 
 3 styremøter, ett på teams 
 1 oppmannsmøte 
 1 årsmøte 
 I tillegg har o-utvalget fortløpende behandlet flere saker via mail. 
 
I år har vi hatt en spesiell sesong.  Jeg kom inn som leder på oppmannsmøtet i februar, og så kom 
Covid19. 
Alle vårens løp + ett på høsten ble avlyst grunnet covid19. 
Vi har imidlertid fått gjennomført 8. rankingløp – hvorav ett var lørdagsløp. 
Vi fikk inn to ekstra løp og takker Ganddal IL og Frøyland IL/Klepp kommune for å ta løp nesten på 
sparket i høst slik at vi fikk flere løp enn opprinnelig satt opp. 
I tillegg ble Hardhausen arrangert den 24. oktober. 
3 av løpene har vært kortløp, men 1 ble avlyst grunnet tilbakemelding fra covid19 ansvarlig i 
Stavanger kommune.  
 
Stor takk til alle arrangører som har snudd seg om og fått til løp til tross for strenge regler. 

Vi har ikke fått melding om noen som er smittet på løp – og det er KJEMPE        

Viser at vi kan få til gode arrangement til tross for situasjonen. 

 
Det ble imidlertid observert flere løpere som løp på ulovlig området.  Husk at skraverte områder på 
kartet ikke skal løpes på.  Samme gjelder hager og private områder.  Vi håper alle respekterer dette, 
da det er viktig for oss å ha gode relasjoner til grunneier slik at vi får lov å komme igjen. 
 
Det er blitt fra Bedriftsidrettens side søkt om tilskudd til dere som ikke fikk gjennomført deres løp. 
Vi har i styret bestemt en fordeling på denne kompensasjonen. Vi bruker utgjevningsfond slik at det 
blir likt fordelt på arrangørene.  Arrangørene må imidlertid søke om å få denne kompensasjonen. 
Bedriftsidretten ved Torger Vaeret har fått fullmakt til å behandle søknader og utbetale til den 
enkelte. 
 
I år har vi valgt å ikke premiere verver og nye bedriftsløpere – dette da det har vært lite grunnlag til å 
få inn nye løpere og få løp. 
 
En stor takk til arrangører og frivillige som har arrangert løp denne sesongen. Det stilles stadig større 
krav til arrangørene, men dette har stort sett blitt taklet bra. Håper dere stiller neste år også. 
 
Vi vil minne både løpere og arrangører om å lese aktuell informasjon som ligger på hjemmesiden vår. 
Eli Stokka - leder 
 
 
 
 
 



Rapport fra nestleder/kursansvarlig 
 
Nybegynnerkurs 
2020 ble et litt annerledes år, også for nybegynnerkurset. Vårens planlagte kurs ble flyttet til høsten 
pga. Covid-19, og vi hadde i år bare 4 deltakere. Men selv om vi ikke var så mange i år, var det 
allikevel en engasjert gjeng som deltok. Kurset gikk over to dager, med en kveld teori i 
bedriftsidrettshallen på Forus, og en kveld med praksis i forbindelse med bedriftsløpet på Stangeland 
12. august. Kurset ble, som de siste årene, holdt av Ørjan Ravndal fra Skogsopplevelser, og ble veldig 
godt mottatt.  
Av de 4 som deltok på nybegynnerkurset, har alle deltatt på minst to o-løp i 2020-sesongen. I tillegg 
har to av deltakerne deltatt på syv av løpene, som må sies å være veldig bra! 
 
Verving av nye løpere 
Pga. situasjonen med Covid-19, har o-styret besluttet at vervepremien utgår i år, det samme gjelder 
for årets løypelegger.  
O-styret planlegger å gjenoppta utdelingen av gavekort neste år, dersom situasjonen normaliserer 
seg.  
 
Planer for sesong 2021 
O-styret vil arrangere nybegynnerkurs før sesongstart også til neste år. Kurset vil bli gjennomført slik 
som de siste årene, med praksisbiten til en av de første o-løpene for sesongen.  
 
 
Ann Torill Bakken 
nestleder og kursansvarlig 



Rapport materialforvalter 

For materialforvalter har årets amputerte sesong forløpt relativt rolig. 

Utstyret er generelt i god stand og lite vedlikehold og nyanskaffelser har vært nødvendig. 

Vi har i år anskaffet fire nye stoler av bedre kvalitet til bruk i sekretariatet. 

Det ble og kjøpt inn det første settet med desinfeksjonsvæske til bruk under løpene, så ble disse 

supplert av arrangørene etterhvert. 

Tilhengeren har vært parkert på Forus Sportssenter og det har fungert veldig bra. 

Rogaland Bedriftsidrettskrets flyttet imidlertid til nye lokaler, noe som medførte at vi ikke lenger får 

lov til å ha tilhengeren der. 

I vinter har den stått hos Smedvig Eiendom, og til våren må vi finne en annen parkering for sesongen. 

Stor takk til Smedvig Eiendom som lar oss få låne garasjeplass til tilhengeren gjennom vinteren. 

 

Ove Oaland 
materialforvalter 



Rapport fra rankingfører  

 
Orienteringssesongen 2020 ble ikke som planlagt, vår-sesongen ble kansellert på grunn av korona-
epidemien. Høst-sesongens 9 arrangementer har gått stort sett bra, men løpet i Kvernevik 23. 
september ble kansellert etter råd fra smittevernslegen i Stavanger, så totalt ble det arrangert 8 løp. 
For å få arrangere o-løp ble det gjort smittevernstilpasninger som delt start, spriting ved start og 
målgang, samt at arrangementene har gått etter prinsippet, kom-løp-gå hjem for å unngå store 
ansamlinger av folk. 
 
Ny praksis har også vært at det ikke har vært anledning til etteranmelding på løpsdagen og at hver 
enkelt løper har måttet registrere seg med mailadresse og telefonnummer for å få starte. 
På de første løpene ble det ikke blitt delt ut resultatlapper på grunn av smittefare, men denne 
praksisen ble etter hvert endret fordi hver enkelt løper tar sin lapp og går og kommer dermed ikke i 
kontakt med annet utstyr. 
 
På grunn av forkortet sesong og avlyste løp så har rankingen denne sesongen vært basert på 6 
tellende løp for premiering og 5 for opp og nedrykk. 
 
Rankingarbeidet denne sesongen har vært rimelig problemfritt fordi all registrering er gjort på 
forhånd og ingen etteranmelding har vært tillatt på løpsdagen, det har medført færre feil og 
korrigeringer underveis noe som har gjort resultatservicen enklere. 
 
 
Kristin Skadsem  
rankingfører 
 


