Årsberetning 2018 for orienteringsgruppa i Nesodden IF
ADMINISTRASJON
Styret har hatt følgende sammensetning:
Leder:
Tormod Strand
Styremedlem: Audun Bjerknes
Kasserer:
Kjersti Holt Hanssen
Styret har hatt to styremøter, og ellers avgjort saker ved e-post. De viktigste sakene har vært
trening/rekruttering, økonomi, kart, Tur-NIF-sen og Stolpejakta.
Faste utvalg:
Kartkomite:

Morten Karlsen og Tormod Strand

Materialforvalter: Espen Delp
VDG-kontakt:

Geir Busk

Tur-NIF-sen:

Stein Turtumøygard

Trenings- og
Cicci Gjetanger, Peter Klaveness, Audun Bjerknes, Kjersti Holt Hansen og
rekruttutvalget: Stein Turtumøygard
Valgkomité:

Gro Hege Ludvigsen

Orienteringsgruppa har ca. 50 medlemmer. I konkurranser representeres vi gjennom Måren OK, som er
en felles løpeklubb for orienteringsgruppene i Nesodden IF og Drøbak/Frogn IL.
TRENINGER OG AKTIVITETER
Vi har hatt tilbud om trening hver onsdag gjennom året. Vinterstid hadde vi treninger fra Berger
skole, med både innetrening og løping ute med hodelykt. Fra mars til oktober hadde vi som vanlig
treninger eller o-karuseller utendørs. Årets o-karusell hadde seks løp, og omtrent 40 barn og
ungdommer og 20 voksne deltok. Flest deltakere hadde vi på o-karusellen fra Sunnaas sykehus 12.
september, hvor også pasienter og ansatte var invitert og stilte med 13 deltakere. I oktober hadde vi
Svarte Natta-cup med omtrent 25 deltakere. Denne cupen besto av fire løp med hodelykt i området
rundt Nesoddtangen skole og Tangenskogen.
DELTAKELSE OG RESULTATER I O-LØP
I alt har 32 løpere hatt 240 starter i «offisielle» o-løp (30 løpere med 286 starter i 2017). Tolv NIFløpere under 17 år har vært med i Follo-karusellen, og de som hevdet seg best sammenlagt var:
D11-12: Malin Gjetanger nr. 3
H11-12: Magnus Friedhelm Klaveness nr. 3
H15-16: Andreas Gjetanger nr. 3
Av resultater for de voksne løperne kan nevnes at Kjersti Holt Hanssen ble nummer to i klasse D50på mellomdistansen i det nasjonale Veteranmesterskapet. I World Masters Orienteering
Championship, som i 2018 ble arrangert i Danmark, var flere løpere fra Nesodden med. Aase Tove
Golden og Kjersti Holt Hanssen kom til A-finaler i henholdsvis klasse D75- og D50-.
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TUR-NIF-SEN
Tur-NIF-sen ble arrangert for 48. gang. Antall solgte konvolutter var 190, en stor nedgang fra 280
solgte poser i 2017. Vi hadde ingen spesiell salgskampanje i år. Oppmøtet på avslutningen var ca.
40 stk. Stein Turtumøygard underholdt med lysbildeshow om «Den gang Nesodden var okkupert».
Kartene som ble brukt var Tomåsan, Gaupefjell og Jaerteigen.
STOLPEJAKTA
Stolpejakta ble arrangert for tredje gang. Det er et gratis tilbud om orientering i nærmiljøet, hvor
man finner poster (stolper) som registreres ved å notere en kode eller ved å scanne en QR-kode.
Man deltar ved å registrere seg under appen Stolpejakta eller på www.stolpejakta.no. Omtrent 60
stolper ble satt ut på kartene Nesoddtangen og Flaskebekk, og også på vårt nye kart ved Sunnaas
sykehus på høsten. Kart med poster var også lagt ut på Energihuset Sport, Tangenten og Circle K.
Det ble registrert omtrent 200 deltakere.
KARTPRODUKSJON
Vi har i 2018 utgitt en nyrevidert utgave av konkurransekartet Svestadtjern, og et nytt sprintkart ved
Sunnaas. Kristen Treekrem har stått for synfaringen av Svestadtjern, og Per Hermann Krøger av
Sunnaas.
ARRANGEMENTER
Vår konkurranseklubb Måren OK har ansvaret for løpsarrangementene, men Nesoddens o-løpere
bidrar sterkt på arrangementer.




Follo-karusell 6. juni fra Bjørnemyr skole, med 117 deltakere. Morten Karlsen var løpsleder.
Folloløpet (KM langdistanse) 25. august fra Granerud, med 533 deltakere. Trond Holter var
løpsleder, og Morten Karlsen var løypelegger. Dette var også et løp i Trimtex-cupen, som er
kretsens cup for 13-16-åringer.
Representasjon: Grete Berntsen var teknisk delegert på stafetten Kvistkvaset 1. mai.

Folloløpet var også kretsmesterskap i langdistanse i 2018, og hadde over 500 deltagere.
Samlingsplassen lå på plassen Heimli på Granerud. Fra v. arrangørene Espen Delp, Trond Holter
(løpsleder) og Morten Due. Foto: Stein Turtumøygard.
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Magnus Friedhelm Klaveness, Simen Rønning Johansen og Lilja Kjær Jørgensen hadde det gøy på
Foll-o-karusell fra Bjørnemyr skole i juni. Foto: Stein Turtumøygard.

Andreas Gjetanger er i innspurten, mens Audun og Erlend Bjerknes diskuterer løypa for
«Drømmemila», en 1,6 km sprintløype som ble avviklet på Hellvik i forbindelse med
sesongavslutningen. Foto: Kjersti Holt Hanssen
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