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Årsberetning 2014 ( pr. 18.2.2014) 
 

Styret i Nittedal Orientering har siden konstituerende møte etter årsmøtet i mars 2014 hatt følgende 

sammensetning: 

Leder  Kristin Fleisje 

Styremedlem Økonomi  Arne Brænden 

Styremedlem Trening/sportslig Rune Brunborg 

Styremedlem   Else Hornseth 

Styremedlem   Terje Christoffersen 

 

 

Det er gjennomført 5 styremøter og noen møter med deler av styret. 

 

Øvrige verv og grupper: 

Materialforvalter: Frode Olsen (fung) 

Skautur`n: Erik Kinsten og Erland Stalund (+ Martin Veastad) 

Junior-Skautur`n:  Johannes Skaar 

Kartsalg: Yngve Gottfridsson 

Revisor(er): Mats Rosenberg, John Thomas Petersen 

Valgkomite: Tore Bredalen, Frode Sandersen og/eller Frode Olsen 

 

Generelt 

Nittedal Orientering har sunn og god økonomi, et godt fungerende tur-orienteringsopplegg, og en liten, 

men aktiv gruppe aktive løpere. 

Det ble fra våren av satset frisk på trening for rekrutter og vi har hatt godt fremmøte på disse treningene. 

Nyvinningen «Trollnatta» var en suksess utover hva vi trodde.  

 

 

 

Pr 31.12 var det ca. 110 betalende medlemmer. 

 

Økonomi 

Totalkapitalen var pr. 31.12.2014 kr 446.353. Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende. 

I 2014 ble det et overskudd på kr 65.707,-.  

 

Trening og rekruttering 

Rekruttering 

Det er gjennomført egen nybegynner-trening med 30-40 deltagere gjennom våren og høsten.  
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Bjørnar Valstad har vært hovedansvarlig og hovedtrener for dem under 10, Johannes Skårer for 

aldersgruppa 10-12 og Rune Brunborg for 13+. 

Else, Hilde og Kristin har vært assistenter, og noen av ungdommene i klubben har også stilt opp ved behov. 

 

Trening 

Ungdomsgruppa (13-17+) benyttet hovedsakelig Lillomarkas treninger på våren, men deltok også samtidig 

med nybegynnerne på trening fra Sørli ved noen anledninger. Samarbeidet med Lillomarka har fungert bra 

og utover høsten har vi utvidet samarbeidet til å omfatte flere klubber. 

Mange av ungdommene deltar regelmessig på løp i helgene, noen av de helt ferske tenåringene har også 

prøvd seg i konkurranser. 

Vi har hatt med deltagere på følgende samlinger for 13-16 åringer:  

 Kretsens vår-samling i Halden, som vi selv stod som arrangør for. 

 Vi deltok med ungdomslag i TIO-mila for andre gang.   

 Hovedløpsforberedende-samling på Camp Stokke med midtsommerløpene.  

 Fire av våre løpere var med på Hovedløpet.i år. 

 

Juniorene våre deltok på juniorsamling i Halden, og vi har hatt med utøvere på alle Camp Norway-

samlingene; Vårsamling i Halden, sommersamling i Rauland og høst/vintersamling i Oslo. 

Vi har også utnyttet de junior/seniortreningene som kretsen arrangerer. 

Klubbsamarbeid om trening 

Vi har i vinter forsøkt et samarbeid med naboklubbene, Lillomarka, Raumar og Østmarka. Forventningen 

var at dette skulle gi et større miljø for løpere i aldersgruppen 13-20. 

Et slikt samarbeid er nødvendig om vi ønsker at klubbens mest ivrige løpere i aldersgruppen 15+ skal holde 

seg i klubben. 

Lillomarka tok initiativ til samarbeidet og ønsket i utgangspunktet også å samarbeide om anskaffe trener. 

Dette har vi foreløpig ikke gått inn på, men har heller ikke avvist. 

 

Gjennom samarbeidet kjørte vi en nattkarusell i november/desember og det var forsøk på å få til det samme 

i vinter.  Vi har også hatt fellesopplegg til noen løp. 

 

Løpsdeltagelse 

Løpsdeltagelsen i 2014 har ligget omtrent på nivå med de siste årene. 

 

Kari Natvig gjorde det sterkt i sin klasse i Swiss O-week med flere klasseseiere. Hun vant også et løp under 

Veteranmesterskapet i Brasil. 

 

Ingvild Fleisje, kvalifiserte seg i år til deltagelse i Unionsmatch’en som gikk i Moss i juni og til O-idol i 

Trondheim samtidig med Junior-NM. Hun fikk noen pallplasser i løpet av sesongen, bl.a under Pinseløpene 

på Kongsberg, Midtsommerløpene og KM Natt. 

Vi stilte for første gang damelag i Tio-mila. Vi lånte en løper fra Lillomarka. 

Hedda Vonen og Ingrid Nytun Nergård reiste sammen med og løp stafett med Lillomarka i Finnland 

 

Arrangementer 

Som nevnt hadde Nittedal Orientering ansvar for kretsens vårsamling for 13-16-åringer. 
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Vi har utover dette kun hatt lokale arrangementer. 

 

Trollnatta, som satte et svært vellykket punktum for rekruttsesongen, fikk så mange deltagere at vi ga opp å 

telle. Vi antar det minst var 200 fremmøtte. 

Nittedalscupen 

 

Siste løp som var planlagt ble ikke arrangert. 

Skautur’n og Junior-Skautur’n 

Skautur`n ble i 2014 arrangert for 43. gang, Junior-Skautur´n for 17.gang.  

Kartene i Skautur’n 2014 var Enketangen, Hakadal (utvidelse av Varingskollen) og Nydalshytta. Det ble 

solgt 200 pakker inkludert salg på nett. Det er en liten nedgang fra 2013 som var et relativt bra år. Kartene i 

Juniorskautur’n2014 var Åneby, Jensrud og Haugeråsen. Opplegget er gratis.Felles samlinger på Jensrud 

og Enketangen med Turkameratene hadde bra besøk. Enketangen kartet hadde også lette poster som ble 

brukt på felles arrangementet, men ikke i Juniorskautur’n. 

Nytt av året var faste poster på Nydalshytta kartet i samarbeid med DNT og LOL. De fleste postene står 

fortsatt ute, og flere av dem benyttes av DNT på Nydalshytta også i 2015. Haugeråsen postene er også faste 

og står ute. De er brukt av Slattum og Ulverud barneskoler og Li ungdomsskole, og vil trolig brukes på nytt 

i 2015. 

Sammen med Turkameratene og almenlegene har vi søkt både Gjensidigestiftelsen og Akershus FK om 

finansiering av Stolpejakt. Det vil i så fall gi oss et tilbud på grønt nivå.  

JuniorSkautur’n har gjennomgående vært på blått nivå og Skautur’n på rødt nivå. Med fjernposter ev. i 

samarbeid med Nittedalsturene kan vi dekke alle forbundets anbefalte nivåer. En bedre markedsføring på 
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nett og salg av ”åpne” konvolutter hvor kartet er synlig er foreslått, men gruppa trenger i så fall flere 

ressurser. 

 

Kartarbeid 

Det ble i mai 2014 ferdigstilt og godkjent en revisjon av Rygga-kartet med utvidelse av området ved 

Geitåsen (1km2) og revisjon av deler av NM-uke-kartet Ringdalen fra 2011 som Nittedal Orientering 

delfinaniserte. Kartet på 11km2 fikk navnet Rygga Ringdalen og er del av en felles base med GOL og 

ØOK. Kartet er brukt på kvelds-o-løp og skal brukes på Skautur’n 2015 og av ØOK i 2015. Martin har 

resten av året jobbet med nærmiljøkart/ konkuransekart for området øst for Kirkebylia - Glittre. 

Klubben besluttet i 2013 å revidere kartet innenfor Spenningsby. Vi samarbeider med GOL om et felles 

konkurransekart på 10-15km2. Lasergrunnlag er innhentet fra Statens kartverk og analysert iht ny OCAD11 

programvare og programvare fra T. Mathisen. Avtaler er inngått med kartkonstruktør Tore Lund og 

autorisert kartutgiver Kristen Treekrem. Opprinnelig var kartet tiltenkt krets (eller nasjonalt) løp tidligst i 

2015. I 2014 informerte Lund om forsinkelse og Treekrem ønsket å vite om Nittedal Orientering ønsket å 

arrangere løp i 2015. Det kunne styret ikke bekrefte. Prosjektet ble derfor utsatt. 

Nærmiljøkartet ved Sørli skole har blitt revidert på dugnad. Avtalen med Trekrem (se over) omfattet også 

utarbeidelse av ca 1km2 sprintkart synfart under elgjakta 2014. Styret bestemte at dette kartet skulle 

omfatte området ved Sørli. Martin tar internkontroll og generalisering til konkurranse-kartnorm. 1km2 vil 

da bli godkjent (Martin er autorisert), men det bør revideres mer kart til KM 2015. 

 

Ferdigstilt/godkjent # kart revidert # km2 revidert # kart 

nye 

# km2 nye 

Turkart/andre kart 1 (Sørli) 1 0 0 

Skole-/instruksjonskart 0 0 0 0 

Sprintkart  0 0 0 0 

Konkurransekart 1 (Rygga Ringdalen) 10 0 1 
 

. 

 

Materiell ( hovedsakelig gjentagelse fra 2013) 
Nittedal Orientering har komplett utstyr for å arrangere løp med elektronisk tidtaking ( EKT), dvs EKT-

brikker (ca 60 skolebrikker), EKT-postenheter (ca 30 stk hvor de fleste er montert på bukk + 2 

startenheter), postflagg og avlesningsenhet (2 stk). 

De eldste EKT-enhetene er i ferd med å dø (batteriet går tomt). For 2 år siden ble det kjøpt inn ny avleser, 

10 nye EKT-enheter og 20 skolebrikker (skolepakke). I løpet av året har vi overtatt (kjøpt pent brukt) 10 

EKT-enheter og 20 brikker fra Turkameratene. 

Lagstelt (tunneltelt med 2 seksjoner) kjøpt i 2012. 

eTime lisens er innkjøpt (men vi trenger en fast PC til å kjøre det på). 

Det ble i 2014 kjøpt inn «rekruttpakke» med mye utstyr til bruk på rekruttreningene og noen effekter til å 

sette stemningen under Trollnatta. 

 



 

 5 (5)  

Varelager: 

 Div løps-trøyer/bukser, overtrekksjakke 

 Restlager av premier etter O-festivalen (hovedsaklig håndklær og sokker) og NM Ultra 

 

Annet 

 

Hjemmesider og Facebook 

Vi byttet i vår plattform for hjemmesidene våre fordi den gamle skulle fases ut. Løsningen vi har valgt ble 

anbefalt av idrettens organisasjoner.  Den er knyttet til idrettens systemer på en slik måte at man må være 

registrert som klubbmedlem for å få tildelt rettigheter. Vi ble først i vinter klar over at det ikke er noe 

automatikk i at noen hos klubben blir varslet for å «godkjenne» nye medlemmer. Vi satser derfor på å få 

flere inn som kan oppdatere sidene etter hvert. 

Vi har erfart at mail ikke er den mest effektive kanalen for å informere ungdommen, vi har derfor opprettet 

en gruppe på Facebook for å informere. Denne gruppa er åpen for alle aldersgrupper. Ungdommen har 

allerede hatt sin egen. 

 


