ÅRSMELDING

Sesongen
2015

1

Innkalling til:

Årsmøte
Ålgård Orientering
Når: Mandag 8. februar 2016 kl. 19:30
Sted: Åslandsbakken 50
Forslag må være styret i hende senest 14 dager før.

Saksliste:
Sak 1: Godkjenne sakslista
Sak 2: Valg av møteleder og sekretær
Sak 3: Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
Sak 4: Behandle lagets årsmelding
Sak 5: Behandle lagets regnskap i revidert stand
Sak 6: Fastsette medlemskontingent for 2016
Sak 7: Vedta lagets budsjett for 2016
Sak 8: Valg av nytt styre:
a) styreleder
b) styremedlemmer
c) revisor
d) representanter til:
Årsmøte Rogaland O-krets 2017
Årsmøte Gjesdal Idrettsråd 2017
Andre representasjonsoppgaver
e) valgkomite
Sak 9: Vedtak av Lovnorm fra NIF

Ålgård, 2016-01-11
Styret
2

Årsrapport Ålgård Orientering sesongen 2015
I sesongen 2015 har vi prøvd å videreføre den gode utviklingen klubben hadde i
2013-2014 – spesielt med tanke på ny rekruttering. Aktivitetsnivået er fortsatt høyt,
og vi har flere medlemmer enn noen gang, 180 stk! 99 av disse er å regne som
aktive, noe som er en tilbakegang fra 2014 da vi hadde 126 stk. Det er flere grunner
til dette og noe vi må gripe fatt i til neste sesong. Vi hadde også i 2015 en definert
målsetning for sesongen som blant annet resulterte i:







Rekrutt-treninger med god deltakelse gjennom hele sesongen
Henholdsvis 24 og 31 rekrutter på lagkonkurransen i mai og august!
21 deltakere på O-Troll leir
Åpningsdag med stor deltakelse
Finn Fram dag med 33 fullførte barn
28 stk påmeldte på Sørlandsgaloppen, hele 7 barnefamilier var med til Rauland

Dette er helt klart krevende og mange av de samme folkene drar lasset. Vi bør bli
enda bedre til å involvere nye medlemmer.
Vi arrangerer fortsatt mange løp! Vi arrangerte det syvende Tour de Orientering
(dobbel-løp med prolog) første helg i oktober på Vikeså-kartet. Dette ble igjen veldig
publikumsvennlig og over 40 løpere deltok fra Ålgård, det kunne ha vært enda flere
hadde det ikke vært for høstferien. Arrangementet er fortsatt veldig populært, noe
som ca 180 deltakere vitner om så sent på høsten.
Medlemstallet har økt til 180 i 2015 fra 160 og 145 i hhv 2014 og 2013. Tilsvarende
tall for aktive medlemmer er 99, 126 og 83, det svinger litt.
Sportslig sett har det som vanlig gått bra på hjemmebane i Rogaland, mens det utad
har vært litt færre gode resultater i år. Unntaket er (som vanlig) Harry Breiland som
vant sprint-distansen i Veteranmesterskapet (H65) andre året på rad, gratulerer!
Styret bestemte i år å la Televims-pokalen (beste ungdomsprestasjon på nasjonalt
nivå) gå ut i mangel på gode resultater.
Ørjan Ravndal og Martin Nevland kapret KM-gullet på både mellom og langdistansen,
sistnevnte i klassen H15-16 selv om han bare er 14 år! På sprintdistansen ble det
trippel H17 seier til Ålgård, med Ola Magnus Laugaland (gull), Ørjan (sølv) og Sigurd
Oftedal (bronse). De samme tre kruset inn til KM-gull i H17 stafett dagen etter. I KM
natt gikk Sigurd Oftedal til topps i H17 foran Ola Magnus Laugaland.
Den interne O-karusellen har fortsatt god deltakelse med ca 100 deltakere i snitt, en
økning ser ut til å være vanskelig å få til. Tur-orienteringen er fortsatt populær med
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ca samme aktivitetsnivå som ifjor. Nytt av året var Stolpejakten i Ålgård sentrum i
samarbeid med Gjesdal kommune ifm. Friluftlivets år – denne ble umiddelbart
populær og god PR for klubbenI Det er også Vardejakten hvor vi nok en gang satte
ny rekord med over 28 000 registreringer! Vi utvidet med to sentrumsnære topper,
Bærlandsnuten og Husafjellet.
I 2015 har vi ikke gitt ut noen nye kart eller revidert gamle. Vi har fått inn et etterslep
fra tidligere prosjekter noe som viser igjen i et meget positivt økonomisk resultat. Det
må understrekes at vi har også vært svært dyktige til å få inn penger ved andre ulike
tiltak. Takk for dugnadsinnsatsen!

Organisasjon
Styret har i 2015 bestått av følgende medlemmer:
Styreleder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Arrangement/Kart:
Oppmann:
Styremedlem:
Varamedlem:

Odd Fuglestad (valgt for 1 år i 2015)
Otilie Oftedal (valgt for 2 år i 2014)
Mette Fuglestad (valgt for 2 år i 2015)
Ola Magnus Laugaland (valgt for 2 år i 2014)
Sturla Stokkeland (valgt for 2 år i 2015)
Sigurd Risa Oftedal (valgt for 2 år i 2014)
Jan-Einar Øvremo (valgt for 2 år i 2014)

Revisor:

Frode Lund (valgt for 2 år i 2014)
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Arrangement
Arrangementsgjengen har bestått av:
O-karusell: Alle aktive medlemmer.
Tur-o-utvalg: Johanna og Harry Breiland, Solveig Mæland og Kirsten Carlsen.
Vi har også i år arrangert 4 karusell-løp. Totalt antall deltakere (378) har (endelig)
begynt å stige litt igjen. Tror opplegget med å bruke sentrumskartet og barnehagene
som utgangspunkt er en god plan. Satser på å fortsette med samme opplegg i 2016.
Vi arrangerte i år to klubbkamp-løp. Sprint i Ålgård sentrum og mellomdistanse i
Sælandskogen. Dette viser seg å være løpene med klart mest deltakere på i løpet av
sesongen.
Tour de Orientering (TdO) ble arrangert for 7. gang i år, denne gang på Vikeså. Vi
hadde også i år været på vår side, noe som gjør alt mye lettere. Som de andre år
hadde vi prolog på samlingsplass, etterfulgt av et mellomdistanse-løp med klatre- og
motbakke-strekk. Å bytte bonus-sekund med bonuspoeng for å få mer spenning om
trøyene er noe vi fortsetter med. TdO ble avsluttet på søndagen med en jaktstart
mellomdistanse basert på lørdagens plasseringer.
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Vi har i 2015 hatt følgende arrangement:

6

O-karusellen:
Har i år bestått av 4 løp, inkl. klubbmesterskap.
Vi har hatt følgende deltakelse på disse klubbløpene de siste åra:
2015:
2014:
2013:
2012:
2011:
2010:
2009:
2008:
2007:
2006:
2005:
2004:
2003:
2002:

Totalt 420 enkeltstarter
Totalt 378 enkeltstarter
Totalt 396 enkeltstarter
Totalt 487 enkeltstarter
Totalt 489 enkeltstarter
Totalt 573 enkeltstarter!
Totalt 439 enkeltstarter
Totalt 431 enkeltstarter
Totalt 514 enkeltstarter!
Totalt 362 enkeltstarter
Totalt 415 enkeltstarter
Totalt 494 enkeltstarter
Totalt 372 enkeltstarter
Totalt 341 enkeltstarter

4 løp, inkl. klubbmesterskap
4 løp, inkl. klubbmesterskap
4 løp, inkl. klubbmesterskap
4 løp + klubbmesterskap
4 løp + klubbmesterskap
4 løp + klubbmesterskap
4 løp + klubbmesterskap
4 løp + klubbmesterskap
4 løp + klubbmesterskap
3 løp + klubbmesterskap
4 løp + klubbmesterskap
4 løp + klubbmesterskap
4 løp + klubbmesterskap
4 løp + klubbmesterskap

Tur-Orientering:
Det ble i år solgt ca. 120 Tur-O konvolutter. Kart som ble brukt var Hålandskogen,
Melsvatnet, Lima-Flassavatnet, Brusaknuten og Gloppenuten (topptur). I tillegg var
Stolpejakten lagt inn under Tur-O. Stolpejakten er “o-poster” i form av trestokker som
er plassert rundt i Ålgård sentrum, og de er lett tilgjengelige for alle - også de med
rullestol og barnevogn.
Superkarusellen:
Styret i Ålgård Orientering besluttet før sesongen 2015 at klubben ikke lenger vil
følge opp Superkarusellen.
Avslutningskveld:
Som i fjor arrangerte vi også i år Grøtfest i november, der vi hadde servering av grøt,
utlodning av gevinster på lodd solgt på forhånd (loddbøker) i tillegg til “åresalg” på
selve kvelden. Det ble delt ut medaljer for klubbmesterskapet. Loddsalget på forhånd
og under kvelden ga gode penger i klubbkassen! Johanna hadde gjort en kjempejobb
med å skaffe veldig mange, fine (og gratis) gevinster og hun og Harry solgte ut veldig
mange loddbøker! I tillegg ordnet hun gratis melk til grøten og Solveig bakte mange
julekaker. En kjempe innsats som kommer veldig mange til gode i form av sosiale og
hyggelige opplevelser under selve kvelden og ikke minst det økonomiske.
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Vardejakten i Gjesdal og omegn
I 2015 satte vi igjen en ny solid rekord – med 28 747 besøk på våre nå 12 vardejakttopper! Vi antar at ca. 6000 personer/dvs. halve Gjesdal`s befolkning har deltatt.
2015 var det 16. året vi arrangerte Vardejakt. Ålgård Orientering gjør med dette et
viktig bidrag for å legge til rette for mer mosjon og naturopplevelser for Gjesdal`s
befolkning – med flere – og dermed bedre folkehelse.
I år har vi lagt til rette for 2 nye Vardejakt-topper. Tanken har vært korte, forholdsvis
enkle turer i nærmiljøet – lett tilgjengelig for barnefamilier. Bærlandsnuten midt i
Ålgård ble en populær Varde, med over 1000 besøk fra den ble satt ut i april en gang.
Husafjell fikk drøyt 500 besøkende. Vi vurderer om vi skal klargjøre ytterligere 2
«nærturer».
I starten av 2014 etablerte vi en facebook-side for Vardejakten som i slutten av året
hadde ca 450 «følgere». I slutten av 2015 har denne sida 600 «følgere». Her når vi
ut til de fleste som er interessert i Vardejakten og det er en svært god
markedsførings-kanal.
Magneten Sport gir hvert år premier til Vardejakten og vi har nettopp trukket ut 10
vinnere av premier for året 2015. Vi fikk i år en oppgradering av nivået på premiene.
Seal Weld Pro, ved Synnøve Selle, bidro også med en premie.
Vi har etablert egen nettside for Vardejakten under www.okaalgaard.no og vi har
også eget domene: www.vardejakten.no
God tur! 

Totalt antall besøk på Vardejakt-toppene per år.
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Trening og løp for rekrutter
I 2015 hadde vi som tidligere år torsdag som fast treningsdag. Første trening ble
holdt 16. april og den siste i august, tilsammen 6 treninger. I tillegg brukes løpene i okarusellen som treningsløp. SkogsOpplevelser v/Ørjan holdt nybegynnerkurs i mai,
med 8 deltakere i alderen 7-15 år. I alle fall 5 av disse var med gjennom sesongen på
treninger og flere løp.
Oppmøtested til treningene varierte hver gang. Oversikt med dato og sted ble delt ut
og lagt på nettsiden før treningene startet opp, samt vi brukte facebook og mail til å
minne om hvor neste trening skulle være hver gang. Dette fungerte greit. Vi hadde
ikke treninger i september da vi opplever at det kolliderer med en del andre aktiviteter
ungene er med på og at de gjerne heller prioriterer disse.
Til noen av treningene fikk vi hjelp og tips til det o-tekniske opplegget av Ørjan. Til
andre treninger brukte vi kun kart uten inntegnede poster. Postflagg ute i terrenget
brukte vi kun på et par av treningene. Vi delte ungene inn i to grupper også i år, den
ene fra alder 6 til 8-9 år og den andre fra 9-10 til 12 år. Den yngste gruppen brukte
kart i liten grad og fokuserte mest på stafetter og lek med noen o-elementer, som
f.eks. karttegnstafett.
Lørdag 30. mai arrangerte klubben vår o-troll leir for alle klubbene i kretsen. Leiren
bestod av to økter, med lunsj mellom øktene (barna hadde med egen niste men fikk
saft og frukt) og pizza etter siste økt. Vi holdt til i klubbhuset til Gjesdal IL. 47 unger i
alderen 6-12 år deltok, og var fra Ålgård Orientering (21 stk), Sandnes IL (15 stk),
Ganddal IL (7 stk) og Egersund OK (4 stk). De ble delt inn i to grupper, omtrent etter
samme inndeling som vi hadde på treningene. ÅO stod for hele opplegget til den
yngste gruppa, mens Sandnes IL og ÅO var ansvarlig for hver sin økt for de eldste.
Både barn og voksne opplevde dagen som veldig kjekk, sosial og lærerik! I tillegg
hadde vi sol og fint vær!
Ålgård Orientering deltok med mange unger på lagkonkurransene! På våren 24 barn
fordelt på 6 lag og på høsten 31 barn fordelt på 7 lag! Dette fenger og ungene liker å
delta sammen som lag. Har fått med de aller yngste småtrollene også på dette så det
lover godt for rekrutteringen!
De fleste som er med på treningene har også vært med på tirsdagsløpene. Brukte
samme “strategi” som året før med utdeling av info-lapper og påminnelse via
facebook, nettside og mail. Tendensen er likevel den samme som hvert år, at vi får
flest med i mai og juni, mens det er færre som blir med etter sommeren og bare en
liten gjeng i september.
Noen av ungene (og foreldrene) er også med på helgeløp i sør-fylket og det er kjekt!
Der kan vi likevel forsøke å få med enda flere. Klubbens familietur til
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Sørlandsgaloppen på Rauland ble en suksess med mange familier som var med!
Nye vennskap ble knyttet og det sosiale miljøet styrket. I tillegg fikk en flotte oopplevelser og godt kjennskap til myggen...!

Samlingsplass ved Rauland Skisenter.
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Kartarbeid
I 2015 har vi ikke gitt ut noen nye eller revidert gamle kart. Vi har flere planer for
2016-2017 og har søkt tippemidler for disse, men vi setter ikke i gang før vi får
godkjenning.
Resafjellet: Odd har begynt arbeidet med å revidere Resfjellet-kartet med tanke på
utgivelse til Norges Cup og NM junior stafett i september 2016.
Videre kartplan:
Nr:

Kart/Sted:

Kommune:

Utgivelse Nærmiljø el. ordinært Størrelse:

1

Hålandskogen

Time

2017

Ordinært kart

Ca 1,5 km2

2

Ålgård - Edlandshagen

Gjesdal

2017

Nærmiljøkart

Ca 0,4 km2

3

Ålgård - Solås

Gjesdal

2018

Nærmiljøkart

Ca 1 km2

4

Ålgård - Bærland – m/utvidelse (sprint) Gjesdal

2019

Nærmiljøkart

Ca 1,5 km2

5

Ålgård – Figgjo (sprint)

2020

Nærmiljøkart

Ca 1 km2

6

Limaheiane (Flassavatnet m/utvidelse) Gjesdal

2019

Ordinært kart

Ca 4 km2

7

Sælandskogen m/utvidelse

Time

2018

Ordinært kart

Ca 1,5 km2

8

Skolekartprosjekt

Gjesdal/Bj

2018

Nærmiljøkart

Ca 0,25 km2 pr
kart

Sandnes

Videre revisjonsplan:
Resafjellet (rev 2015-16)
Skjæveland (rev 2017)
Bersevatnet (rev 2017)
Melsvatnet (rev 2018)
Lunnane (rev 2019)
Nærlandsparken (rev 2020)
Klubben har ellers informert kretsens kartråd om en hel del nye terreng vi ønsker å
kartlegge en gang i framtida. Disse kan bli satt i gang på kort varsel alt etter behov
og klubbøkonomi.
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Økonomi
Pr. 31.12.2015 viser regnskapet et overskudd på kr. 188 991, dette overføres til
klubbens egenkapital.

Egenkapital 01.01.2015
Årets overskudd

509765
188 991

Egenkapital 31.12.2015

698 756

Detaljert regnskap og budsjett er tatt inn i eget vedlegg til årsmøtet.

Sponsorstøtte
I 2015 har vi hatt følgende virksomheter som har gitt klubben økonomisk støtte:
SkogsOpplevelser, Cairn Energy, BP Norge, R.E. Gjesdal og Magneten Sport.
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Resultater
Harry Breiland forsvarte veteran-mester tittelen i sprint fra 2014 og ble på ny veteranmester i klasse H65.
Ellers kan det nevnes at klubben har vunnet 7 KM gull i sesongen 2015.

Norgesmesterskap:
NM Lang
H 21

Sturla Stokkeland

64/75

Veteran NM Sprint
H 35
Sturla Stokkeland
H 65
Harry Breiland

2/2
1/39

Veteran NM Lang
H 35
Sturla Stokkeland
H 65
Harry Breiland

4/4
4/47

Veteran NM Mellom
H 65
Harry Breiland

12/50

Kretsmesterskap:
KM Lang
H 21

H 60
H 15-16

Ørjan Ravndal
Torgeir Nevland
Ola Magnus Laugaland
Lars Sigve Oftedal
Njål Helge Vølstad
Harry Breiland
Martin Nevland

KM Stafett
H 17
Ålgård Orientering

1/15
2/15
3/15
5/15
6/15
3/9
1/4

1/8

Sigurd R. Oftedal
Ørjan Ravndal
Ola Magnus Laugaland
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KM Mellom
H 17
Ørjan Ravndal
Ola Magnus Laugaland
Torgeir Nevland
Lars Sigve Oftedal
Sigurd R. Oftedal
H 60
Harry Breiland
D 17
Otilie Oftedal
Lovise Nevland
H 15-16
Martin Nevland
KM Sprint
H 17

H 60
D 17
KM Natt
H 17

H 50

1/35
2/35
4/35
5/35
6/35
3/8
12/21
16/21
1/5

Ola Magnus Laugaland
Ørjan Ravndal
Sigurd R. Oftedal
Harry Breiland
Henriette Nesset

1/31
2/31
3/31
2/7
13/20

Sigurd R. Oftedal
Ola Magnus Laugaland
Odd Fuglestad
Jan Einar Øvremo

1/21
2/21
8/21
1/6

Nasjonale løp:
O-Festivalen
Sprint
H 50
D 17-20

Jan-Einar Øvremo
Veronica M. Øvremo

32/68
1/7

Mellom
H 50
D 17-20

Jan-Einar Øvremo
Veronica M. Øvremo

40/83
9/14

Lang
H 50

Jan-Einar Øvremo

32/72

Blodslitet
H 65

Harry Breiland

3/43
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Sørlandsgaloppen (sammenlagt)
H 21

H 40
H 50
H 65
H 14
H 11-12
D 11-12

Sigurd R. Oftedal
Ørjan Ravndal
Sturla Stokkeland
Torgeir Nevland
Lars Sigve Oftedal
Jan Einar Øvremo
Harry Breiland
Martin Nevland
Samuel Kleppa
Ane Nevland
Alida Oftedal

8/107
46/107
54/107
6/46
15/46
42/107
2/54
28/37
17/67
15/49
19/49

Kretsranking:
H 21

H 40
H 50
H 60
H 15-16
D 21

D 40

Ola Magnus Laugaland
Ørjan Ravndal
Sigurd R. Oftedal
Torgeir Nevland
Sturla Stokkeland
Lars Sigve Oftedal
Kurt Kleppa
Jan Einar Øvremo
Harry Breiland
Martin Nevland
Otilie Oftedal
Henriette Nesset
Lovise Nevland
Ane Oftedal

1/43
2/43
4/43
6/43
8/43
11/43
28/44
11/33
3/25
3/8
6/15
12/15
13/15
13/28

Klubbmesterskap:
H 17

H 50

Ola Magnus Laugaland 31,03
Torgeir Nevland
31,44
Terje Michaelsen
35,28
Sturla Stokkeland
38,34
Lars Sigve Oftedal
40,18
Andreas Segadal Breiland 40,25
Harry Breiland
28,57
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D 17
D 50

Terje Stokkeland
Hilde Skretting
Solveig Mæland

44,44
39,13
72,17

16

Til medlemmene i
Ålgård Orientering

Revisjonsberetning for 2015
Vi har revidert årsoppgjøret for Ålgård Orientering for året 2015 som viser et
overskudd på kr. 188 991.
Det ser ut til å være en sunn økonomi i Ålgård Orientering, hvor pengene brukes til å
støtte opp om idrettslige aktiviteter.
Regnskapsførselen for året 2015 er funnet meget tilfredsstillende og oversiktlig.

Ålgård, 08.02.2016

____________________________
Frode Lund

____________________________
Odd Fuglestad
(Styreleder, Ålgård Orientering)
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Medlemskontingent 2016
Styret i Ålgård Orientering foreslår at medlemskontingenten forblir uendret:
Barn (t.o.m. 16 år):
Voksen (f.o.m. 17 år):
Familie:

Kr. 100,Kr. 200,Kr. 500,-
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