
Årsrapport for Orienteringsutvalget 2022 

Leder:   Ann Torill Matre Bakken (Equinor)  
Nestleder/kursansvarlig:  Eli Stokka (Sandnes Sparebank) 
Terrengfordeler:    Tor Sverre Skåra (Covent) 
Materialforvalter:    Ove Oaland (Equinor) 
Ranking fører:    Kristin Skadsem (Aker BP) 
 
Det har i år vært avholdt: 
 3 styremøter  
 1 årsmøte 
 I tillegg har o-utvalget fortløpende behandlet flere saker via mail. 
 
Endelig var vi i gang igjen, og har klart å gjennomføre en full sesong! 
Vi ser tilbake på en sesong der vi jevnt og trutt har klart å nærme oss normale tilstander, med tanke 
på deltakelsen slik det var før Covid satte begrensinger for oss.  
Men Covid har nok satt sitt preg, og det har ikke vært like lett å få arrangører til alle løpene. Som 
resultat av det, ble 2 løp avlyst. Tilbakemeldingen fra noen av bedriftene er at en etter Covid har hatt 
færre å spille på, slik at det har vært vanskeligere å ta på seg å arrangere et løp. Styret har valgt å ta 
dette som en egen sak på årsmøtet, for å ha en åpen dialog på hvordan dette kan bedres til neste 
sesong. I tillegg valgte styret å innføre tiltak som vi mente kunne hjelpe til at folk tok på seg de litt 
mer tidkrevende rollene, som løpsleder og løypelegger. Vi har forståelse for at dette er noe ikke alle 
er enig i, og tar det som en egen behandlingssak på årsmøtet.  
 
Totalt har vi arrangert 17 rankingløp, og i tillegg hatt deltakelse i Hardhausen 5. november.  
7 av rankingløpene har vært arrangert av bedriftsklubb alene (der 2 av disse var i samarbeid mellom 
to bedriftsklubber). 
4 av rankingløpene har vært arrangert av bedriftsklubb i samarbeid med aktiv klubb. 
6 av rankingløpene har vært arrangert av aktiv klubb alene.  
Stor takk til alle som har påtatt seg å arrangere løp – uten dere ville ikke bedriftsorienteringen klart 
seg! 
 
Jeg vil også benytte anledning til å takke styret for all god støtte gjennom mitt første år som leder – 
kunne ikke klart dette uten dere!  
 
 
Ann Torill Matre Bakken 
Leder 
 
 

Rapport fra nestleder/kursansvarlig 
 
Nybegynnerkurs 
2022 ble det igjen mulighet for å fysisk møtes på nybegynnerkurs. Det var en engasjert gjeng som 
deltok. Hele 25 stykker møtte opp på den teoretiske kvelden.  I tillegg var 1 person med på den 
praktiske delen i forbindelse med bedriftsløpet 21. mars i Kvernavika.  Leder var med på begge 
dagene. 
Kurset ble, som de siste årene, holdt av Ørjan Ravndal fra Skogsopplevelser, og ble veldig godt 
mottatt.  
12 av de som deltok på nybegynner kurset har hatt mer enn 3 o-løp denne sesongen.  
 



Verving av nye løpere 
O-styret har vedtatt å gjenoppta trekning av vervepremie for årets nybegynner og årets verver.  
 
Planer for sesong 2023 
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.  
 
 
Eli Stokka 
nestleder og kursansvarlig 
 
 
 
 
 
Rapport fra Terrengfordeler – Sesongen 2022 
Årets sesong er tilbakelagt, og planlegging av neste års terminliste er igang. 
Hvis noen har noen tanker ideer, så er det bare å ta kontakt. 
 
Sesongens terminoppsett ble en utfordring, men nok en gang er det noen aktive klubber som 'berger' 
lista. Retter en stor takk til dem. 
Spørsmålet her er hva som må gjøres for å få flere bedrifter til å dra lasset. 
Oppfordrer bedrifter om å slå seg sammen, eller hvis det er løypelegger dere trenger, hør med de 
aktive. Og husk at vi i styret står klar til å hjelpe.  
Får vi på plass flere arrangører, så kan vi kanskje klare å få på plass BM igjen. 
 
Denne sesongen inneholdt 17 rankingløp, pluss Hardhausen. 
 
Med tanke på tilbakemeldinger, så er de aller aller fleste godt fornøyde. 
 
Prøvetrykk, dette SKAL sendes/leveres undertegnede i god tid. Denne sesongen mottok jeg 3 av 17. 
Dette er for å sikre et godt trykk som også de eldre kan lese uten problemer. 
 
Til slutt vil jeg som vanligt oppfordre klubber til å ta kontakt med de aktive klubbene om oppdaterte 
kart/terreng. Se på muligheten for nye kart/terreng.  Og gode parkeringsmuligheter. 
 
 
Tor Sverre Skåra 

Terrengfordeler 
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Årsrapport materialforvalter 
 
Materialforvalter har ansvar for alt utstyr i o - tilhengeren som står til disposisjon for arrangør - 
klubbene.  
I løpet av sesongen går tilhengeren fra arrangør til arrangør som regel via parkeringsgarasjen på 
Ganddal. 
 
Tilhengeren står lagret her mellom løpene. 
Vi har fått lov til å låne en liten garasje som Knoks bildeler disponerer.  
Det er veldig praktisk å ha en fast plass hvor tilhengeren kan stå tørt og godt og bli hentet av 
brukerne. 
 
Stor takk til Knoks bildeler for gratis lån av garasjen. 
 
Tilhengeren er ikke av nyeste modell, men den gjør jobben, og med litt ettersyn vil den mest 
sannsynlig være brukbar enda noen år. 
 
Postenhetene ble skiftet i 2017 sesongen og er nå fem år gamle. Antatt levetid er åtte til ti år så det 
er sannsynlig at vi ikke trenger å skifte disse på noen år enda 
 
I denne sesongen er det ikke forsvunnet noen postenheter. Så ros til arrangørene som har vært 
påpasselige med å hente inn alle postenhetene.  
 
En del av post skjermene begynner å bli ganske slitt og det vil bli supplert med nye før sesongstart. 
 
Konklusjonen sett fra materialforvalteren sin side må da være at sesongen har vært fin uten noen 
store og overraskende hendelser på materialsiden. 
 
Samarbeidet med arrangørklubbene har fungert fint, og tilhengeren har gått fra klubb til klubb uten 
at undertegnede har måttet bidra med noen form for koordinering. 
 
 
Ove Oaland 
Materialforvalter 
 

 

 

 



 
 

 

 

Bilde som viser det nye poststativet og de nye postene. 

 

 



Årsrapport rankingfører 
 
I orienteringssesongen 2022 har vi hatt 17 fine rankingløp der arrangementene har gått stort sett 
bra. Sesongen startet 23. mars med løp i Kvernevik og ble avsluttet 21. september med løp i 
Vagleskogen, to løp i mai ble avlyst på grunn av mangel på arrangører. 
 
Vi har hatt et løp med ganske store tekniske utfordringer, noen fjernet en postbukk samtidig som 
avleseren ‘døde’ i en periode, dette medførte en del problemer, men etter en del om og men det ble 
produsert resultater til slutt. 
 
Etter to sesonger med Covid-19 og mange som da ikke deltok i o-løp, er det positivt å se at mange 
løpere nå er tilbake. Pausen førte til en del ekstra registreringsarbeid for de første arrangørene fordi 
mange løpere hadde falt ut av databasen under pandemien. 
 
Ellers vil jeg berømme arrangørene som denne sesongen har vært flinke til å sende meg de filene jeg 
trenger for resultatkjøringen og de fleste har sendt dem rett etter at løpet er ferdig, noe som gir 
kjappe resultater. 
 
Kristin Skadsem  
Rankingfører 
 


