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2 ÅRSMELDING 2018
2.1 STYRETS SAMMENFATNING
Starten på sesongen 2018 ble preget av at klubben manglet flere tillitsvalgte, blant annet
styreleder og leder av Sportslig komite. Leder av valgkomiteen, Tom-Erik Brohaug tok ansvar
for å innkalle til første styremøte, og etter to styremøter ble han konstituert som leder, mens
Mona Lome har møtt i styremøter og fungert som leder for Sportslig komite.
Styreleder har i hovedsak begrenset sine oppgaver til å lede styremøtene og representere
klubben utad, mens aktivitetene har vært ivaretatt av andre i styre og komiteer.
Klubben har for øvrig hatt stor aktivitet med flere familie- og rekrutteringsarrangementer, der
også flere av våre ungdommer har fått ansvar, bl.a. i gjennomføringen av friluftscamp på
Jessnes og VM-labyrinten i sentrum i september. Oversikt over alle vår arrangementer finnes
andre steder i årsmeldingen.
Medlemstallet har holdt seg stabilt (235 medlemmer), mens løpsaktiviteten har vist en fallende
tendens.
Mest oppsiktsvekkende er klubbens økonomi. Med et overskudd på over kr. 330.000 er
økonomien bunnsolid. Vi har hatt relativt lite utgifter i 2018, og vi har fått bra støtte fra fylke og
kommune, og nytt av året har vært dugnadsinnsatsen på Steinfjellhytta.
Der er vi allerede i gang inneværende sesong, så takk til alle som stiller opp, og spesielt til Erik
Grøndalen, Øyfrid Larsen Moen og Einar Lund. Denne dugnaden gir oss god PR sammen med
penger i kassa. Vi hadde også en dugnad på Gubbestua sist høst, der garasjen og andre etasje ble
ryddet for gammelt og overflødig materiell.
Klubbens største utfordring har vært rekruttering. Vi har hatt fine torsdagssamlinger med
spennende opplegg for de yngste sammen med Vang OL, men veien videre til aktiv
løpsdeltakelse synes fortsatt å være lang. Men det har vært jobbet bra med kreative opplegg for
barn og familier i regi av Eva og Sverre Lutnæs med hjelpere. Vi må fortsette å tenke alternativt
for at idretten vår skal fenge blant dagens barn og unge.

Styret, 03.02.2019

2.2 ADMINISTRASJON
STYRET FOR 2019
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Leder Kartkomité
Sportslig komité
Varamedlem for styret

Tom-Erik Brohaug
Eva Lutnæs
Erik Grøndalen
Øyfrid Larsen Moen
Harald Brekke
Mona Lome
Anine Lome (ungdomsrepresentant)
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KOMITÉER
Kartkomité
Harald Brekke (leder)
Andreas Huber
Terje Gudbrandsen

Miljøkomité
Gunnhild Ljones
Trond Ellingsen
Bente Grøndalen

Sportslig komité
Mona Lome
Sverre Berg Lutnæs
Ole Christian Bang

Valgkomité
Einar Lund
Jan Olav Tuterud

ARRANGEMENTSKOMITÉER
Pinseløpskomité 2018
Leder:
Torstein Berg (Løten)
Økonomi:
Erik Grøndalen
PR/Info:
Nina Smestad (Løten)
IKT:
Arild Hesselberg Indby (Løten)
Pinsesprinten 2018
Løpsleder:
Tom-Erik Brohaug
Løypelegger:
Frode Hjorth
Elgdiltkomité 2018
Løpsleder:
Einar Lund
Løypelegger:
Sverre Berg Lutnæs
Furugampen 2018
Løpsleder:
Løypelegger:

Jan Olav Tuterud
Henning Wernøe

Pinsesprinten 2019
Løpsleder:
Ole Fredrik Vangen
Løypelegger:
Arne Arnesen
Elgdiltkomité 2019
Løpsleder:
Ole Fredrik Vangen
Løypeleggere:
Arne Arnesen (sprint), Gudbrand Lien
Furugampen 2019
Løpsleder:
Løypelegger:

Jan Olav Tuterud
Trond Feiring
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VALGTE REPRESENTANTER
Representanter til Hamar Idrettsråd

Harald Brekke (vararepr. Ingen)
Tom-Erik Brohaug (vararepr. Ingen)

Representanter til Hedmark OK’s ting

Tom-Erik Brohaug (vararepr. Ingen)
Eva Lutnæs (vararepr. Ingen)

Revisorer med vararepresentanter

Ludvig Bjerke-Narud
Terje Malm

STYREOPPNEVNTE VERV/FUNKSJONER/KOMITÉER
Materialforvalter
Utdanningskontakt
VDG-kontakt
Tur-O-utvalg
Treningsutstyrsansvarlig

Ole Christian Sjølie
Eva Lutnæs
Harald Brekke
Ole Christian Bang
Edvin Elisenberg

STYRETS MØTEVIRKSOMHET
Det er i perioden avholdt 6 styremøter.

FØLGENDE HAR REPRESENTERT KLUBBEN UTAD:
Kretstinget i HeOK, april 2018:
Årsmøte i Hamar Idrettsråd, mai 2018:
Ekstraordinært kretsting i HeOK:
Årsmøte Mjøs-O, nov 2018:

Tom-Erik Brohaug og Eva Lutnæs
Harald Brekke og Tom-Erik Brohaug
Tom-Erik Brohaug og Eva Lutnæs
Tom-Erik Brohaug og Mona Lome

Terje Gudbrandsen har vært leder av Kartrådet i Hedmark O-krets.
Harald Brekke har vært, og er fortsatt, varamedlem i Hamar Idrettsråd.

KLUBBLOKALER
Klubben har en leieavtale med Hamar Skiklubb om leie av klubblokaler i 2. etg. på Gubbestua.
Lokalene brukes til kontor, noe møtevirksomhet og oppbevaring av en del utstyr. Klubben leier
lokalene i første etasje til større arrangementer. Garasjen disponeres til lagring av vårt tyngre
arrangementsutstyr. Vi hadde dugnad i oktober hvor vi fikk ryddet i garasjen og i 2.etg.

MEDLEMSSTATISTIKK
Klubben har 235 medlemmer pr. 31.12.2018.
Medlemmene fordeler seg slik (tall fra året før i parentes):

Damer
Herrer
I alt

0-5 år
2 (1)
1 (2)
3 (3)

6-12 år
9 (12)
12 ( 8)
21 (20)

13-19 år
17 (13)
13 (12)
30 (25)
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20-25 år
8 ( 9)
14 (15)
14 (24)

26+ år
70 ( 80)
89 ( 90)
159 (170)

Totalt
106
129
235

TERMINFESTEDE LØPSARRANGEMENTER
Sprintcup
09.05.18

Nærløp med 45 startende
Kart: Utsnitt av sprintkart Prestrud-Furuberget, 1:4000, utgitt 2008 m/senere rev.
Samlingsplass: Prestrud skole
Løyper: Andreas Huber
Løpsleder: Arne Arnesen

Pinseløpene i samarbeid med Løten OL (19.-21. mai)
Pinsesprinten
Sprintdistanse
19.05.18

Nasjonalt løp med 307 startende (småtroll ikke inkludert)
Kart: Domkirkeodden, 1:4000, utgitt 2018
Samlingsplass: Jernbanemuseet (tidl. Hamar camping)
Pinseløpsleder: Torstein Berg (L) Løpsleder: Tom-Erik Brohaug
Løyper: Frode Hjorth

Elgdilten
Mellomdistanse
20.05.18

Nasjonalt løp med 390 startende (småtroll ikke inkludert)
I tillegg 23 startende i prøve-på Pre-O
Kart: Vensvangen Sør, 1:10000/1:7500, utgitt 2007, rev 2018
Samlingsplass: Vensvangen industriområde
Pinseløpsleder: Torstein Berg (L) Løpsleder: Einar Lund
Løyper: Sverre Berg Lutnæs

Løvspretten
Langdistanse
21.05.18

Nasjonalt løp med 346 startende (småtroll ikke inkludert)
Kart: Vensvangen NØ, 1:10000/1:7500, utgitt 2007, rev 2018
Samlingsplass: Vensvangen industriområde
Pinseløpsleder: Torstein Berg (L) Løpsleder: Geir Ola Blystad (L)
Løyper: Kristian Storsveen

Furugampen
Mellomdistanse
29.09.18

Kretsløp, mellomdistanse, med 175 startende (småtroll ikke inkludert)
Kart: Utsnitt av Furuberget, 1:7500/1:5000, utgitt 2003, revidert 2004- 2018
Samlingsplass: Hedmarktoppen
Løpsleder: Jan Olav Tuterud
Løyper: Henning Wernøe

Tøffen og
Tøffelen
Langdistanse
24.11.18

Nærløp med 32 startende
Kart: Furuberget, 1:5000, utgitt 2003. Rev. 2004-2016
Samlingsplass: Dalvikveien 11, Hamar
Løpsleder og løyper: Einar Lund

ANDRE LØPSARRANGEMENTER
12.05.18

FINN FRAM - DAGEN fra Greveløkka, Ankerskogen. Et familieopplegg med ca.
200 deltakere som gjennomførte ordinære treningsløyper, O-labyrint og EKT-runde.
Salg av Turtraver’n og servering.

Mai 2018

WOD (Verdens orienteringsdag)
Løypelegger: Eva Lutnæs
Prestrud barneskole 187 deltakere, Børstad ungdomsskole 219 deltakere og Ajer
ungdomsskole 180 deltakere.

07.06.18

Klubbmesterskap sprintdistanse med 30 startende (pluss 17 fra andre klubber)
Kart: Sprintkart Børstad, 1:4000, utgitt 2018
Samlingsplass: Børstad idrettspark
Løyper: Terje Gudbrandsen
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19.06.18

Bedriftsløp på Domkirkeodden med 193 startende (for Hamar kommune)
Kart: Sprintkart Martodden/Domkirkeodden, 1:4000, utgitt 2018
Løpsleder: Marith Brekke
Løyper: Harald Brekke

06.09.18

Klubbmesterskap i langdistanse med 18 startende
Kart: Gåsbu, 1:7500/1:10000
Saml.plass: Gåsbu skistadion
Løpsledelse: Vang OL
Løyper: Ingvild Gjessing/Anders Skjeset (Vang OL)

26.09.18

Bedriftsløp fra Jernbanemuseet (tidl. campingen) med 157 startende (for Jernbanen)

Kart: Domkirkeodden, 1:4000, utgitt 2018
Løpsleder: Erik Grøndalen
Løyper: Einar Lund

2.3 PRISER, PREMIER OG UTMERKELSER
Einar Lund ble utnevnt til æresmedlem på årsmøtet 15. februar 2018. Han har hatt en rekke verv i
klubben, blant annet leder. Han har også gjort en stor innsats som leder av Pinseløpskomiteen gjennom
flere år.
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2.4 SPORTSLIG OVERSIKT 2018 (KLUBBENS 53. SESONG)
DELTAKELSE
TERMINFESTEDE LØP 2018 (tall fra 2017 i parentes)
100 (100) løpere har representert o-klubben i 198 (237) terminfestede løp i inn- og utland. Dette
har gitt 828 (1009) enkeltstarter inklusiv stafetter. 317 (295) av startene, fordelt på 48 (54)
løpere, har vært utenfor landets grenser i 17 (15) land.
Størst deltakelse på et enkeltløp hadde klubben i 2018 på Myrtrampen med 29 starter.
Flest enkeltstarter hadde Kjetil Jacobsen med 43. Videre fulgte Liv Feiring med 41, Trond
Feiring med 39, Terje Gudbrandsen med 36, Erik Grøndalen med 35 og Inger E. Vamnes med
35.
I kalenderåret 2018 hadde o-klubben 10 (19) starter i ski-orientering. Disse er inkludert i de
totale 828 starter.
Etter fem år med sammenhengende tilbakegang i løpsdeltakelsen ser det nå ut til at antall starter
har flatet noe ut. Nesten hele tilbakegangen i 2018 sammenlignet med året før skyldes
snøvinteren og det faktum at et stort antall vårløp ble innstilt. Resten av året var tilnærmet jevnt
med foregående år.
Statistikk, løpsdeltakelsen:
2 ( 2) løpere
4 ( 6) løpere
7 ( 9) løpere
7 ( 4) løpere
6 (11) løpere
13 (16) løpere
61 (52) løpere
100 (100) løpere

har startet i:
har startet i:
har startet i:
har startet i:
har startet i:
har startet i:
har startet i:
har startet i:

mer enn 40 løp med tilsammen
31-40 løp med tilsammen
21-30 løp med tilsammen
16-20 løp med tilsammen
11-15 løp med tilsammen
6-10 løp med tilsammen
1-5 løp med tilsammen
198 (237) løp med tilsammen

Aldersfordeling, etter løpsberettiget klasse i 2018:
t.o.m.12 år 21 (15) løpere har til sammen
49 ( 68) starter,
13-16 år
7 ( 5) løpere har tilsammen
76 ( 98) starter,
17-20 år
4 ( 9) løpere har tilsammen
47 ( 109) starter,
21-34 år
9 ( 8) løpere har tilsammen
16 ( 38) starter,
35-49 år 12 (13) løpere har tilsammen 113 ( 122) starter,
50- år 47 (50) løpere har tilsammen 527 ( 574) starter,
Alle aldre 100 (100) løpere har til sammen 828 (1009) starter,

84 ( 88) starter
145 (213) starter
165 (238) starter
126 ( 73) starter
81 (142) starter
96 (116) starter
131 (139) starter
828 (1009) starter
2,33 ( 4,53) starter
10,86 (19,60) starter
11,75 (12,11) starter
1,77 ( 4,75) starter
9,42 ( 9,38) starter
11,21 (11,48) starter
8,28 (10,09) starter

pr løper
pr løper
pr løper
pr løper
pr løper
pr løper
pr løper

28 løpere med til sammen 153 starter i 2017, deltok ikke i 2018. Tilsvarende tall fra året før var
et «frafall» på 56 løpere med til sammen 209 starter.
17 (8 i 2017) løpere er registrert for første gang i 2018 med til sammen 18 (10 i 2017) starter.
STAFETTER
Klubben har i år bare stilt stafettlag i Ringreven (3 lag) med til sammen 15 starter (20 totalt alle
stafetter i fjor der vi stilte rent lag fra klubben).
I tillegg kommer 2 starter på 2 flerklubblag i 10-mila, 2 starter på ulike lag i Unionsmatchen, 2
starter i kretsstafetten på HL-leiren fordelt på ulike lag, 1 start på flerklubblag (H11-12) i
Ringreven og 1 stafettstart i JEC (MIX DHHD).
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REPRESENTASJON, MESTERSKAP ETC.
LANDSLAG
JEC (JUNIOR EUROPEAN CUP), 5.-7.10, Villars sur Ollon, Sveits
Mix sprintstafett
nr. 8 Anine Lome
(sammen med Tilla H. Farnes, Jørgen Baklid og Håvard Sandstad Eidsmo)
D 20, mellomdistanse
nr. 37 Anine Lome
D 20, langdistanse, fellesstart nr. 30 Anine Lome

NORGESMESTERSKAP
LANGDISTANSE (13.09, Vegårshei IL)
D 19-20 nr. 9
Anine Lome
MELLOMDISTANSE (15.09, Vegårshei IL)
D 19-20 nr. 6
Anine Lome
NATT, (13.10, IF Sturla og Asker SK)
D 19-20 nr. 11 Anine Lome
------SKI-O, LANGDISTANSE (21.01, Hadeland OL)
D21nr. 4
Stine Olsen Kirkevik

HOVEDLØPENE FOR YNGRE
LANGDISTANSE (04.08, Kristiansand OK)

SPRINTDISTANSE (05.08, Kristiansand OK)

D 15 nr. 31
Emma Bangstad Bergersen
H 15 nr. 12
Vegard Ranestad
-------SKI-O (20.01, Hadeland OL)
Ingen deltakere

D 15
H 15

disket
disket

Emma Bangstad Bergersen
Vegard Ranestad

O-IDOL (22.09, Sandefjord OK)
Ingen deltakere.

KRETSMESTERSKAP
Følgende løpere har plassert seg på medaljeplass i de ulike kretsmesterskap:
SPRINTDISTANSE
H 65-74 SØLV
D 65-74 BRONSE
H 65-74 BRONSE

(06.07, Alvdal IL)
Einar Lund
Randi Aas Fjæstad
Avle Christen Bjørn
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MELLOMDISTANSE (07.07, Tynset IF)
D 65-74 SØLV
Randi Aas Fjæstad
H 65-74 SØLV
Einar Lund
LANGDISTANSE (01.09, Lunderseter IL)
D19-20 GULL
Anine Lome
D55GULL
Kjersti Rønning
H70GULL
Trond Feiring

D45D65H55-

SØLV
Mona Lome
SØLV
Helle Jørstad
BRONSE Andreas Huber

STAFETT (02.09, Brandval/Kongsvinger OK)
Ingen lag fra klubben deltok.
NATT (05.10, Løten OL)
Ingen medaljeplasseringer

VETERANMESTERSKAP
SPRINTDISTANSE (07.09, Kolbotn og Skimt OL / Ås IL)
D 70- nr. 9
Liv Feiring
H 70- nr. 21
D 80- SØLV
Inger E. Vamnes
H 70- nr. 9
LANGDISTANSE (08.09, Kolbotn og Skimt OL / Ås IL)
D 55- GULL
Kjersti Rønning
H 70- nr. 22
D 70- BRONSE Liv Feiring
H 70- nr. 30
D 80- SØLV
Inger E. Vamnes
MELLOMDISTANSE (09.09, Kolbotn og Skimt OL / Ås IL)
D 70- nr. 4
Liv Feiring
H 55- nr. 30
D 80- nr. 5
Inger E. Vamnes
H 70- nr. 20

Terje Malm
Trond Feiring

Trond Feiring
Terje Malm

Andreas Huber
Terje Malm

WMOC (VETERAN-VM), 7. - 13.april, Danmark
8 deltakere fra Hamar OK deltok i mesterskapet. Finaleresultatene:
Sprintdistanse,
H 60-, A-finale
D 70-, A-finale
D 80-, A-finale
H 60-, B-finale

08.07
nr. 43
nr. 70
nr. 5
nr. 58

Frode Hjorth
Liv Feiring
Inger E. Vamnes
Erik Grøndalen

H 70-, B-finale
D 60-, C-finale
H 70-, C-finale

nr. 35 Trond Feiring
nr. 26 Bente Grøndalen
nr. 67 Terje Malm

Mellomdistanse, 11.07
D 70-, A-finale nr. 18 Liv Feiring
D 80-, A-finale nr. 7 Inger E. Vamnes
H 60-, B-finale nr. 19 Frode Hjorth

H 55-, C-finale
H 70-, C-finale
H 70-, C-finale

nr. 52 Henning Wernøe
nr. 25 Trond Feiring
nr. 29 Terje Malm

Langdistanse, 13.07
D 70-, A-finale nr. 43 Liv Feiring
D 80-, A-finale nr. 4 Inger E. Vamnes
H 60-, B-finale nr. 40 Frode Hjorth

H 55-, C-finale
H 70-, C-finale
H 70-, C-finale

nr. 40 Henning Wernøe
nr. 61 Trond Feiring
nr. 64 Terje Malm
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KLUBBMESTERSKAP SPRINTDISTANSE, BØRSTAD IDRETTSPARK 07.06
Følgende løpere ble offisielle klubbmestere på sprintdistansen 2018:
D 13-14
D 17-39
D 40-49
D 50-59
D 70-79
D 80-

Mari Ovidia Ranestad
Stine Frogner Tømmervold
Mona Lome
Kjersti Rønning
Marith Brekke
Inger E. Vamnes

H 13-14
H 15-16
H 17-39
H 40-49
H 50-59
H 60-69
H 70-

Kristoffer Kleppe Sjølie
Vegard Ranestad
Sverre Berg Lutnæs
Ole Fredrik Vangen
Arne Arnesen
Einar Lund
Trond Feiring

KLUBBMESTERSKAP LANGDISTANSE, GÅSBU 06.09
Følgende løpere ble offisielle klubbmestere på langdistansen 2018:
D 17-20
D 45-54
D 55-64
D 65-74

Maiken Ellingsen
Mona Lome
Gunnhild Ljones
Liv Feiring

H 11-12 Marius Tusvik
H 55-64 Andreas Huber
H 65-74 Trond Feiring

SPORT8-CUP (NORGESCUP) SKI-O 2017/18
D 21nr. 8 Stine Olsen Kirkevik
21 poeng

SPORT8-NORGESCUP 2018
D 19-20
nr. 17 Anine Lome

167 poeng

Starter i terminfestede løp 2000-2018
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2.5 ÅRSRAPPORT FRA SPORTSLIG KOMITÉ 2018
Medlemmer:
Mona Lome
Sverre Berg Lutnæs
Ole Christian Bang
Sportslig komitè har det overordnede ansvar for å planlegge/samordne de sportslige aktivitetene til
orienteringsklubben. Dette deles i fire funksjoner:
1. Planlegging av treningsaktiviteter, samlinger, turer og løp.
2. Opplæring og arbeid med nybegynnere rekrutter.
3. Tilrettelegge den organiserte treningen gjennom året.
4. Være behjelpelig med påmelding til løp og praktisk organisering på løp.

SPORTSLIG
Treningsopplegg gjennom sesongen
Grunnstammen for treninger (vår/sommer) er klubbens fellestreninger på torsdager. Mjøs-O har i
tillegg hatt treninger vinter/sommer for yngre løpere 12-20 år.
Klubben har de siste sesongene hatt et fast samarbeid med Vang OL om fellestreninger på torsdager.
Treningene har stort sett blitt arrangert i nærterreng rundt Hamar. Sportslig komitè har etter
anbefalinger fra NOF ansett dette som viktig både for rekruttering og breddeaktivitet med treninger i
nærmiljøet. Hamar har hatt tre faste trenere for rekruttene i 2018.
Klubben prøver å ta tak i rekrutteringsarbeidet. Det ble i 2018 gjennomført nybegynnerkurs for foreldre
mens barna trente. Foreldre som viser interesse er viktige for barnas fortsettelse. Det er svært viktig at
nye foreldre blir ivaretatt og involvert i klubbens aktiviteter.
Målet for 2018 var å gjennomføre en friluftslivscamp med mål om å rekruttere nye barn til klubben.
Helgen 28.-29. september arrangerte Hamar orienteringsklubb med støtte fra Hedmarks
fylkeskommune friluftslivscamp på Ulvestua på Jessnes. Det deltok hele 24 barn og klubben stilte med
5 unge instruktører, alle fra Hamar o-klubb. Lars Grøndalen hadde hovedansvaret for campen. Gledelig
var det at mange av de samme barna dukket opp på klubbens avslutningskveld på Gubbestua. Her
arrangerte vi en vellykket refleksrunde i skogen for barn og voksne.
Finn Frem-dagen er også et familiearrangement som Hamar orienteringsklubb ønsker å satse på som et
rekrutteringsprosjekt. Det ble i år arrangert 12. mai fra Greveløkka skole i samarbeid med Hamar og
Hedmarken turistforening. Det var et vellykket arrangement med pedagogiske flinke instruktører som
hadde lagt ned mye arbeid i gjennomføringen ar arrangementet.
Det ble gjennomført 2 forsøk med lavterskeltilbud til personer som aldri har prøvd o-løp før. Det
skjedde i forbindelse med Pinsesprinten og Furugampen, med egne mentorer fra klubben som veiledet,
til sammen 20 deltakere.
Vi arrangerte VM-labyrinten og en kort o-løype i Strandgateparken i september som et bidrag til
Fabulous Hamar. Unge fra klubben stilte som arrangører. Dessverre var dette dårlig markedsført.
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Mjøs-O er et samarbeid mellom klubbene rundt Mjøsa og har som mål å få «flere og mer aktive oløpere» i alderen 12-20 år.
Nammo-cup blir arrangert av Mjøs-O og er en morsom konkurranse med fokus på barn og ungdom.
Hamar OK har hatt en liten grunnstamme av faste deltakere på cupen.
Mjøs-O har nå etablert seg som deltakere i Unionsmatchen. Dette er en cup for ungdom i alderen 13-16
år og går mellom noen svenske og norske kretser. Unionsmatchen ble i år arrangert på Eggemoen av
Ringerike OL. Fra Hamar OK ble Emma Bangstad Bergersen og Vegard Ranestad uttatt til å
representere Mjøs-O.

Juniorgruppa 15+
Juniorgruppa 15+ har i år fungert som et åpent samarbeid mellom klubbene Vang, Løten, Stange,
Hamar og Ringsaker. Gruppa har hatt egne fellestreninger på tirsdager med tilrettelagte o-tekniske
økter. Vi ser at løperne har hatt god utvikling. Det har til sammen hvert fire trenere som har delt på å
legge til rette det o-tekniske opplegget. Andreas Huber har vært Hamar OK sin hovedtrener i
juniorgruppa. Han har hatt som oppgave å følge opp Hamar sine løpere gjennom sesongen med
deltakelse på NM, norgescup, og andre viktige konkurranser.

SPORTSLIG
Hamar orienteringsklubb i samarbeid med Løten o-lag. arrangerte også i 2018 Pinseløpene på
Hedmarken. Pinsesprinten ble arrangert ved jernbanemuseet i Hamar mens Elgdilten og Løvspretten
ble arrangert ved Vensvangen i Stange.
Hamar OK deltok med 2 løpere til Hovedløpet og O-landsleieren i Kristiansand. Emma Bangstad
Bergersen og Vegard Ranestad.
NM-uka ble i år arrangert i Vegårdshei med kun en representant fra Hamar orienteringsklubb i Anine
Lome.
Hamar orienteringsklubb stiller hvert år med mange deltakere i Veteranmesterskapet, som i år ble
arrangert av Kolbotn og Skimt og Veteran VM i Danmark.
Se for øvrig sportslig statistikk som viser deltakere og resultater fra blant annet norgescup, NM, KM,
veteranmesterskap og terminfestet løp.
Vi ser at aktiviteten fortsetter med god deltakelse i ferieløp i inn og utland, dette gjelder spesielt våre
veteraner. Deltakelsen i terminfestede løp har derimot blitt dårligere de siste tre årene.

Miljøkomiteèn
Milk har også i år bidratt med bevertning på enkelte treninger, klubbmesterskap og sosiale
sammenkomster.

Mona Lome
Sportslig komitè
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2.6 ÅRSRAPPORT FRA KARTKOMITÉEN 2018
Selv om det ikke er utgitt så mange kart i klubben de siste årene, har det likevel vært stor
aktivitet på kartfronten. Kartsituasjonen i klubben må sies å være god, og klubben bør være godt
rustet til å arrangere løp og til trening.
I Stange allmenning ble løpskartet til pinseløpene oppdatert slik at det nå bør være mulig å
arrangere mindre løp og trening på det. På pinseløpskartet Bergsjøen, var arbeidet på det
nærmeste ferdig i 2012 da endringer i NOFs planer bestemte at pinsløpene i de nærmeste årene i
hovedsak måtte gå i Løten. Arbeidet med kartet Bergsjøen ble derfor lagt på is. Da arbeidet ble
gjenopptatt viste det seg at det meste måtte gås over på grunn av sterk tilvekst. I tillegg ble
vinteren 2018 så snørik at det medførte store toppbrekk og nedfall i skogen med påfølgende
hogst i stort sett hele kartområdet. Vi håper at skogsdriften i hovedsak er avsluttet til våre
pinseløp, selv om det er beklagelig med store ødeleggelser i ett av Hedmarkens beste o-terreng.
O-kartet Gammelsaga er også under arbeid. Kartet overlapper det nye kartet Bergsjøen og er
beregnet ferdig i 2020.
Det er utgitt to nærkart i 2018. Kartene, Martodden og Børstad, ble i hovedsak utarbeidet til
skolebruk, men de utgjør også et tilskudd til klubbens beholdning av sprintkart. Vi disponerer
nå sprintkart over store deler av bykjernen.
Hamar 08.01.2019
Harald Brekke, kartleder

2.7 ÅRSRAPPORT - TURTRAVER’N 2018 (47. sesong)
Turtraver’n er et felles turorienteringsopplegg for Hamar OK og Vang OL. Lagenes tur-O-ansvarlige
har i 2018 vært Ole Christian Bang for Hamar OK og Ole Nashoug for Vang OL. Nashaug har meldt at
dette var hans siste sesong. Det arbeides i Vang med å finne en erstatter.
Opplegget var det samme som tidligere år. Det er brukt kart for Furuberget og Frøbergsberget (Hamar
OK), Imerslundmarka, Gåsbu, Ilseng og Brumundkampen (Vang OL). Det var satt ut 60 poster. Våren
kom litt senere i 2018 så vårpostene hang ute fra 1.mai (Gåsbu 13.mai) til 29.juli. Høstpostene hang
ute fra 01. august til 30. september. Også i år har vi latt vårpostene på Gåsbu henge ute også i
høstsesongen.
Salgssteder har vært HHT-butikken i Hamar sentrum, G-Max Hamar på Maxi, Sport 1 Olrud og Sport 1
CC Stadion. Konvolutter har kostet kr 200,- , og for ekstra klippekort har vi tatt kr 30.-,
Det ble solgt til sammen 192 konvolutter og 50 ekstra kort. På nettet ble det solgt 12
turpakker(totalpakker) og 6 turer. Dette er omtrent som i 2017 og fortsatt lite. Det ble innsendt 87 kort,
18 færre enn i fjor. Antall deltakere var totalt sett litt lavere enn i 2017.
Overskudd etter 2018-sesongen er fordelt på klubbene med kr 10 000 til hver.
Det ble arrangert hyggekveld på Mammuthus den 25.oktober med 38 deltakere (+ arrangører). Det ble
servert kaffe, kringle og saft. Årets poster ble gjennomgått med bilder og kommentarer fra deltagere og
arrangører. Det var mange konstruktive kommentarer. Noen ønsker seg nye områder å løpe i. Alle
fremmøtte fikk tilbud om diplom, og det ble delt ut merker og plaketter.
Vi gleder oss til ny sesong.
Hamar 21.01.2019
Ole Christian Bang
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2.8 ÅRSRAPPORT - STOLPEJAKTEN 2018
Stolpejakten i Hamar er et samarbeid mellom Vang o-lag, Hamar o-klubb, Hamar kommune, og
Hamar og Hedemarken turistforening. Opplegget er videreføring av Urbane turposter, og ble i 2018
arrangert for tredje gang. O-klubbene står for planlegging og praktisk gjennomføring med oppsetting
og vedlikehold av stolpene. Vang o-lag er avtalepart med Stolpejakten sentralt. Jan Ola Pedersen,
Magne Smeland og Terje Malm har utført arbeidet.
Turistforeningen har dekket kostnadene med trykking. Hamar kommune har bidratt til premier og gitt
økonomisk tilskudd over kulturbudsjettet.
30 stolper ble i 2018 satt ut i Hamar by, hovedsakelig i Sentrum og på Domkirkeodden. Endelig kunne
vi bruke et velegnet kart av god kvalitet, nemlig sprintkartet som ble produsert til Sprint-NM 2017. 12
stolper var plassert på Ridabu og 8 stolper på Gåsbu.
Oppslutningen har økt for hvert år. Opplegget ser ut til å treffe alle aldersgrupper, fra de yngste til de
eldste, og fra de sprekeste til personer med nedsatt funksjonalitet. For noen kan det være en prestasjon
å besøke noen få stolper i løpet av sesongen, mens andre tar samtlige stolper på kortest mulig tid. Vi
registrerer mange familier på stolpejakt, på sykkel eller til fots.
Vi distribuerer hvert år mer enn 10 000 kartbrosjyrer, gjennom skolene, kommunens servicekontor,
HHT-butikken, bibliotek, turistinformasjonen, sportsbutikker, hoteller m.m. En stor del av kartene blir
brukt, men vi har ingen fullstendig oversikt over antall deltakere og stolpebesøk. Det vi vet, er at ca. 4
500 registrerte seg som digitale brukere i 2018, hvorav nærmere 1 300 besøkte minst 30 stolper. I
tillegg kommer alle dem som kvitterte på gammelmåten ved å klippe fysisk i kartet.
Tilbudet er gratis for brukerne. Vi har unngått reklame på kartene. Opplegget er hittil finansiert ved
hjelp av tilskudd fra mange forskjellige givere, som Hamar kommune, Hedmark fylkeskommune,
GjensidigeStiftelsen, SpareBank1 Østlandet og Sparebankstiftelsen. I 2016 og 2017 gikk opplegget
omtrent i balanse, dvs. at o-klubbene ikke fikk noe betalt for dugnadsinnsatsen. I 2018 er det på grunn
av flere tilskudd og ekstrainnsats, bl.a. ved å knytte kulturhistorisk informasjon til 20 av stolpene, blitt
et overskudd på ca. 47 000 kroner. Avtalen er at eventuelle overskudd skal fordeles likt mellom oklubbene. Overskuddet for 2018 er foreløpig satt på egen konto, da inntektene for kommende år er
usikker. Stolpejakten fortsetter etter samme opplegg i 2019.
Hamar 29. januar 2019
Terje Malm
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3 REVIDERT REGNSKAP FOR 2018
Regnskapet for 2018 i separat dokument.

4 INNKOMNE SAKER OG FORSLAG
Forslag 1, fra styret
Styret foreslår følgende tilføyelser i klubbens organisasjonsplanen:
3. Tillitsvalgte
A. Styre
Leder og nestleder
4 styremedlemmer: kasserer, sekretær, leder sportslig komite og leder kartkomiteen
1 varamedlem
Alle disse velges enkeltvis for 2 år av gangen
Gjenvalg i samme verv kan gjøres for ett år av gangen
B: Komiteer
Som tidligere
Medlemmene velges for ett år av gangen
4. Styreoppnevnte verv
…….ansvarlig for hjemmesiden, ansvarlig for stolpejakten, ansvarlig Stenfjellhytta
Forslag 2, fra styret
For å øke rekrutteringen og få opp løpsaktiviteten blant medlemmene foreslås at vi har et prøveår der
klubben betaler startkontingent for alle terminfestede løp i Norge for alle betalende medlemmer.

Til åpen diskusjon:
Forslag fra Pinseløpskomiteen om arrangement av O-festivalen. Se eget vedlegg.
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5 STYRETS OG KOMITÉERS FORSLAG TIL ÅRSPLANER OG
BUDSJETT FOR 2019
5.1 ÅRSPLAN OG BUDSJETT FOR STYRET 2019
En hovedoppgave for styret og resten av klubben vil fortsatt være rekruttering med særlig fokus på
barnefamilier. Flere av de kreative aktivitetene i 2018-sesongen må videreutvikles.
På bakgrunn av siste års tillitsmannskrise må ansvarsoppgaver i klubbens ulike verv tydeliggjøres slik
at det blir lettere å ta på seg verv.
For å øke deltakelsen i åpne løp må vi være flinkere til å informere nye medlemmer om hvordan man
kan delta i terminfestede konkurranser. For våre aktive løpere som deltar i Hovedløp og NM skal vi i
større grad dekke reise- og oppholdsutgifter, slik det gjøres i flere av våre naboklubber.
Turtraver’n og Stolpejakta skal fortsatt være viktige breddearrangementer som synliggjør klubben vår.
Det samme gjelder dugnaden på Steinfjellhytta, som både gir oss god PR og penger i kassa.
Vi skal fortsatt tilstrebe høy kvalitet på egne arrangementer og kart. Det er områder hvor vi har et godt
omdømme å ivareta.
Vi må også være bevisste på å skolere flere av medlemmene i løypelegging og kartarbeid.
Når det gjelder sportslig aktivitet vil vi fortsatt satse på samarbeidet i Mjøs-O, og ta på oss
arrangementer vi blir forespurt om. Vi viser for øvrig til årsplanen til Sportslig komite.
Hamar o-klubb har en meget solid økonomi, og styret vil være takknemlig for alle innspill fra
medlemmene om hvordan disse midlene kan omsettes til økt aktivitet.

Styret
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5.2 ÅRSPLAN OG BUDSJETT FOR SPORTSLIG KOMITÉ 2019
Noen planer for sesongen 2019 er fastlagte, (justeringer vil forekomme).
Organisert trening i vinterhalvåret
Styrketrening for klubbens medlemmer tilbys hver mandag på Hamar Katedralskole. (avtale med
Hamar Skiklubb).
Organisert trening i sommerhalvåret
Hamar OK sin treningsdag for alle medlemmer er torsdager og vil bli videreført som tidligere år. Vi
tilbyr treningsgrupper for aktive barn fra 8 år og eldre. For juniorgruppen 15+ vil vi i tillegg tilby en oteknisk fellestrening hver tirsdag gjennom hele sesongen.
Rekruttering
Hamar OK ønsker å fortsette å jobbe med rekruttering. Det planlegges også i år et tett samarbeid med
Vang OL. Arrangementer som Finn Frem-dagen og verdens orienteringsdag er gode rekrutteringsarenaer. Sportslig ønsker å satse på synliggjøring i forbindelse med disse arrangementene.
Mjøs-O
Tekniske treninger i regi av Mjøs-O vil bli videreført i 2019 og er et viktig supplement til våre egne
klubbtreninger. Fanny Horn Birkeland er aktivitetskoordinator. Første samling i 2019 er i Spania, i
Bullas i vinterferien.
Klubbene i Hedmark/Oppland (innlandet) fortsetter samarbeidet med felles overnatting og reise til
Norgescup og NM arrangementer. Klubbene får ansvar for hvert sitt arrangement.
Sprintløp, nattløp og Nammo-cup videreføres også i 2019.
Klubbturer/stafetter/hovedløp/NM-junior/senior/veteranmesterskap
Sportslig komitè har foreløpig ikke bestemt klubbtur i 2019. Det ble senhøsten 2018 gjort en høring
vedrørende klubbtur til VM i Østfold 2019, uten nevneverdig interesse av klubbens medlemmer. Styret
valgte derfor ikke å jobbe mer med dette.
Sportslig håper for øvrig på et nytt løft i 2019. Det er ønskelig at flere av klubbens medlemmer viser
interesse for lokale løp og prioriterer KM arrangementer og stafetter. KM-stafett blir arrangert av Vang
o-lag 25. august og Hamar o-klubb bør stille med mange lag på hjemmebane.
De største stafettene som 10-mila blir i regi av Mjøs-O da Hamar de siste årene ikke har klart å stille
egne lag.
O-Ringen blir arrangert 21.-27. juli i Kolmården, Norrkoping og bør bli et naturlig mål for klubbens
medlemmer.
Veteranmesterskapet arrangeres fra 6.-8. september av Ringerike OL. Her må Hamar OK stille med alle
de sterke veteranene sine.
NM-uka er et av årets høydepunkt for juniorene og går 12.-15. september med OL Tønsberg og omegn
som arrangør.
Hovedløpet og O-landsleieren går på «hjemmebane» i 2019, med Tynset IF som arrangørklubb.
Budsjett for sportslig komitè 2019
Det henvises her til klubbens totale budsjett som fremlegges på årsmøtet.
Mona Lome
Sportslig komitè
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5.3 ÅRSPLAN OG BUDSJETT FOR KARTKOMITÉEN 2019
I de nærmeste årene framover vil kartarbeidet bestå av fullføring av kartene i almenningen samt
revidering av og utvidelse av sprintkartene. For nye løpskart, har kartkomiteen drøftet utkast til
ny kartplan der vi satser på å utarbeide løpskart nærmere byen og et eventuelt samarbeid med
naboklubber.
Aktuelle prosjekter i 2019:
- Sluttføre konkurransekartet Bergsjøen i Stange almenning (våren).
- Fortsette fremdriften av konkurransekartet Gammelsaga i Stange almenning.
- Ajourføring av våre skole- og sprintkart etter behov.
- Synfare og digitalisere området mellom sprintkartene Hamar sentrum og Prestrud/Furuberget
slik at vi får en felles sprintkartbase. Inkludert her er Ajer skolesenter.
- Oppgradering av sørvestre del av kartet Furuberget.
- Utvide med mer sprintkart østover.
Noen av disse prosjektene kan egne seg som opplæring i synfaring og digitalisering for de av
klubbens yngre som ønsker å lære å lage o-kart. Forgubbingen blant kartarbeidere vil bli et
problem for klubben om noen år hvis vi ikke får yngre krefter til å bidra og senere overta
arbeidet med å produsere og vedlikeholde våre o-kart.
Budsjett for kartkomiteen fremkommer i klubbens totale budsjett som fremlegges på årsmøtet.
Harald Brekke, kartleder
Terje Gudbrandsen, medlem

6 FASTSETTE KONTINGENT FOR 2019
Styret foreslår å beholde samme kontingent som i 2018.
Forslag kontingent:

Juniormedlemmer, t.o.m. 20 år:
Seniormedlemmer, f.o.m. 21 år:
Familiemedlemskap:

kr 200
kr 400
kr 800

7 BUDSJETT FOR 2019
Budsjettet for 2019 i separat dokument sammen med regnskap for 2018.

8 VALG
Valgkomitéens innstilling blir lagt fram skriftlig på årsmøtet.
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