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Årsmøte
Ålgård Orientering
Når: Mandag 5. mars 2018 kl. 20:00
Sted: Kvednaholen 3B
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 2018
Sak 7: Vedta lagets budsjett for 2018
Sak 8: Valg av nytt styre:
a) styreleder
b) styremedlemmer
c) revisor
d) representanter til:
Årsmøte Rogaland O-krets 2019
Årsmøte Gjesdal Idrettsråd 2019
Andre representasjonsoppgaver
e) valgkomite

Ålgård, 2018-02-23
Styret
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Årsrapport Ålgård Orientering sesongen 2017
I sesongen 2017 har vi prøvd å videreføre det høye aktivitetsnivået fra 2016. Vi har
fortsatt mange medlemmer, 146 stk, av disse er 90 å regne som aktive. Vi hadde
også i 2017 en definert målsetning for sesongen som blant annet resulterte i:





Åpningsdag med stor deltakelse
Rekrutt-treninger med god deltakelse gjennom hele sesongen
Henholdsvis 23 og 15 rekrutter på lagkonkurransen i mai og august
21 deltakere på O-Troll leir

Til tross for fortsatt bra rekruttdeltakelse er det en viss tilbakegang å spore
sammenlignet med foregående år. Dette bør være en oppgave å gripe fatt i for det
nye styret.
Vi arrangerer fortsatt mange løp og to store arrangement må trekkes fram:
I juni arrangerte vi for første gang KM-helg i Sirdalen, normaldistanse og stafett. Vi
fikk endelig ta i bruk det flotte terrenget og kartet (fra 1998) over Hønedalen.
Arrangementet gikk veldig bra og løperene var strålende fornøyd.
I månedskiftet september/oktober arrangerte vi det niende Tour de Orientering
(dobbel-løp med prolog) i flom og øsende regnvær i Sælandskogen. Til tross for
været klarte vi å få til et veldig publikumsvennlig løp. Arrangementet er uten tvil
populært i Rogaland, noe 150-160 fullførende deltakere (185-190 påmeldt) pluss ca
15 småtroll vitner om i det fryktelige høstværet. 15-25 løpere deltok fra Ålgård, noe
som er en tilbakegang fra andre år. Dette skyldes nok mest tidspunktet på året, noe
vi vil rette på til neste år.
Ellers arrangerte vi som vanlig fire karusell-løp, flere tirsdagsløp, vinterkarusell og
nattøp. Takk til alle som var med å bidra til alle disse arrangementene.
Det totale medlemstallet har gått noe tilbake til 146 stk i 2017 sammenlignet med 162
og 180 i hhv 2016 og 2015. Tilsvarende tall for 2014 og 2013 var 160 og 145 stk. I de
samme årene har aktive medlemmer blitt beregnet til 90, 100, 99, 126 og 83 stk, det
svinger!
Sportslig sett har det gått bra på hjemmebane i Rogaland – når vi har stilt opp. Det
ble gull og ett sølv i KM Sprint og Normal til Ola Magnus og Ørjan med førstnevnte
som vinner i sprint og sistnevnte på normaldistanse. Videre forsvarte Samuel Kleppa
KM-gullet i H13-14 på normaldistansen. I KM-stafett ble det gull til H17 og H156 laget.
En liten kjerne løpere dro til Veteranmesterskapet på Rauland. De yngste klassene
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har ikke samme status som de eldre klassene, men likevel må vi framheve:
H45: Ørjan R, med gull, sølv, sølv på hhv sprint, normal og mellom.
H35: Sigurd O, med gull, sølv, sølv på hhv sprint, normal og mellom
H35: Ola Magnus, med to gull, normal og mellom
H35: Sturla S, med sølv og bronse på hhv spring og mellom
Den interne O-karusellen har fortsatt god deltakelse med ca 100 deltakere i snitt,
dette er likevel en liten tilbakegang fra i fjor (115 stk).. Tur-orienteringen er fortsatt
populær med ca 120 solgte konvolutter, omtrent samme antall som tidligere år. I
samarbeid med Gjesdal kommune arrangerte vi på ny Stolpejakten i Ålgård sentrum.
Ålgård Orientering var ilag med Riska OK den eneste klubben på hele Sørvest-landet
som kunne tilby dette opplegget. Vi hadde en fin stigning fra 327 deltakere til 499
deltakere som besøkte mellom 1- 50 stolper – noen deltakere kom helt fra Østlandet
for å delta for å klare flest mulige stolpejaktposter i Norge. I Vardejakten ble det for
første gang en liten tilbakegang fra over 33 000 registreringer i 2016 til snaut 30000 i
2017. Dette kan skyldes generelt dårlig vær i 2017, i tillegg til at hovedadkomstveien
til Rossåsen var stengt deler av året. Deltakelsen er likevel upåklagelig!
I 2017 gav vi ut et forenklet tur-orienteringskart over Mån ilag med Jæren Friluftsråd.
Dette vil bli brukt til tur-orientering og leirskoler.
Økonomisk går det fortsatt veldig bra, vi er dyktige til å få inn penger ved ulike tiltak.
Takk for dugnadsinnsatsen!

Organisasjon
Styret har i 2017 bestått av følgende medlemmer:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Ola Magnus Laugaland (valgt for 1 år i 2017)
Otilie Oftedal (valgt for 2 år i 2016)
Sturla Stokkeland (valgt for 2 år i 2017)
Andreas Segadal Breiland (valgt for 2 år i 2017)
Sigurd Risa Oftedal (valgt for 2 år i 2016)
Odd Fuglestad (valgt for 2 år i 2017)
Nils Helge Amdal (valgt for 2 år i 2017)
Jan-Einar Øvremo (valgt for 2 år i 2016)

Revisor:
Økonomiansvarlig:

Frode Lund (valgt for 2 år i 2016)
Mette Nødland
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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 (406) er i år noe
nedgang fra i fjor. Vi har denne sesongen trukket oss litt ut av sentrum igjen og
arrangert to løp i skogen. Dette virker å ha vært en god løsning, men det er vanskelig
å få med nye folk. Mange andre tilbud å konkurrere mot. Satser på å fortsette med
samme opplegg i 2018. Utfordringen blir å få med noen av alle disse videre på andre
o-løp.
I juni arrangerte vi endelig løp i Hønedalen. KM lang og stafett i strålende vær,
terreng og løyper. Mye arbeid med å få lov av grunneiere (vi gjør det neppe igjen
med det første), men et populært og vellykket arrangement.
Tour de Orientering (TdO) ble arrangert for 9. gang i år, denne gang i Sælandskogen
i et forferdelig uvær! Som de andre år hadde vi prolog på samlingsplass, etterfulgt av
et mellomdistanse-løp med klatre- og motbakke-strekk. TdO ble avsluttet på
søndagen med en jaktstart mellomdistanse basert på lørdagens plasseringer.
Hverken vi eller deltagerne kommer til å glemme mengden vann som var i skogen
disse dagene.
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Vi har i 2017 hatt følgende arrangement:
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O-karusellen:
Har i år bestått av 4 løp, inkl. klubbmesterskap.
Vi har hatt følgende deltakelse på disse klubbløpene de siste åra:
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:
2012:
2011:
2010:
2009:
2008:
2007:
2006:
2005:
2004:
2003:
2002:

Totalt 406 enkeltstarter
Totalt 455 enkeltstarter
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, 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

Grøtfest:
Det ble arrangert Grøtfest på Bærlandshuset i november. I tillegg til servering av grøt,
saft, julekaker og kaffe ble det delt ut medaljer for klubbmesterskapet og holdt
åresalg med utlodning av mange gevinster. Torunn Laugaland stod for
gjennomføring av kvelden med god hjelp av Johanna Breiland og Solveig Mæland.
Takk til alle som bidro med sitt og ikke minst alle de som kom med gevinster!
Tur-Orientering:
Det ble i år solgt ca. 120 Tur-O konvolutter. Kart som ble brukt var Hålandskogen,
Bærlandsnuten, Lima-Flassavatnet, Sælandskogen, Matningsdal og Oltedal/Hågå
(topptur Oltedal). 40 stk. leverte inn registreringskort og 66 personer registrerte seg
via internett. Men en del kjøper og bruker nok tur-o kartene uten å registrere turene
sine og det er gjerne flere deltakere per konvolutt, så et eksakt tall på hvor mange
som har gått tur-o er vanskelig å gi. Det ble holdt tur-o-kveld i februar 2018 med 37
fremmøtte.
Stolpejakten:
Ble også dette året arrangert i samarbeid med Gjesdal kommune. Tilsammen 50
stolper/poster var plassert rundt omkring i Ålgård sentrum, lett tilgjengelig for alle,
også de med rullestol og barnevogn. 499 personer besøkte en eller flere av stolpene.
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Det er 172 flere registrerte deltakere enn året før. Trolig har enda flere personer vært
på stolpejakt, men ikke registrert seg. Kart med alle postene inntegnet kunne hentes
gratis på Joker Ålgård, Magneten Sport og 7-Eleven på Ålgård.

Vardejakten i Gjesdal og omegn
2017 var det 18. året vi arrangerte Vardejakt og for første gang fikk vi ikke økning i
antall deltakere. Men, snaut 30 000 besøk på våre 12 vardejakt-topper viser likevel at
enormt mange går på Vardejakt!
Vi antar at ca. 6000 personer, dvs. halve Gjesdal`s befolkning har deltatt.
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. Vi håper også at Vardejakten kan bidra med litt rekruttering til klubben vår.
Og Vardejakten har gjennom alle år bidratt med dugnadsinntekter til klubben.
Magneten Sport gir hvert år premier til Vardejakten og vi har nettopp trukket ut 25
vinnere av premier for året 2017.
Vi har etablert egen nettside for Vardejakten under www.okaalgaard.no og vi har
også eget domene: www.vardejakten.no I tillegg har vi «Vardejakten i Gjesdal og
omegn» på facebook – med 780 følgere (pr 31.12.2017). Disse sidene har potensiale
for utvikling. Det vil også kunne gi økt synlighet/oppmerksomhet for Vardejakten.

Oversikten viser en enorm økning i deltakelse de siste årene
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Trening og rekruttering
I 2017 hadde vi treninger på torsdager med ulike oppmøtesteder. Første trening ble
holdt 11. mai (pga. sen påske og o-karusell 4. mai). I tillegg ble det satt opp to
treninger i juni og to i august. Torsdager med o-karusell fungerte som treningsløp.
På treningen i mai møtte 10-15 unger mens bare 6 møtte i Hålandskogen i juni. Pga.
kollisjon med andre ting for både trenere og unger måtte treningen torsdagen etter
(15. juni) avlyses. I august var det igjen bra oppmøte på første trening etter ferien
med 15-20 unger, mens det torsdagen etter bare kom 6 stk. Det skyldes nok at andre
høstaktiviter hadde startet opp igjen, i konkurranse med o-trening.
Ungene delte vi inn i grupper etter alder/nivå. Det ble benyttet kart på alle treningene.
I Hålandskogen og ved Ålgård Skole ble poster som allerede stod ute benyttet (tur-oposter og stolper fra Stolpejakten). Man varierte med at ungene orienterte sammen
to og to, alene og/eller sammen med trenere, alt etter sted og opplegg.
Vi får en god gjeng med på lagkonkurranser og o-troll-leirer, og det er kjekt!

Ny-kurs
SkogsOpplevelser v/Ørjan Ravndal holdt nybegynnerkurs i mai, med 6 deltakere. Tre
av disse var med på treninger og løp/o-troll-leir videre i sesongen.
Lagkonkurranse/Ungdomsstafett
Ålgård Orientering deltok med en del unger på lagkonkurransene i 2017, men med
færre enn årene før. På våren var 26 unger fordelt på 6 lag med på Kleppeloen (5 i
lagkonkurransen og 1 lag i ungdomsstafetten). På høsten arrangerte Ålgård
Orientering lagkonkurranse og ungdomsstafett på Hammaren og der hadde vi med
17 barn fordelt på 5 lag (4+1).
Utenom en fast liten gjeng med unge ÅO-løpere på tirsdagsløp har det ellers vært
vanskelig å få med flere unger tirsdagene. Det skyldes bl.a. kollisjon med andre
aktiviteter. Det ser ut til å være lettere å få flere med når klubben arrangerer selv og
dersom det er i kort avstand fra Ålgård. Og det er flere som stiller på løpene i apriljuni enn i august-september.
O-troll-leirer
13. mai arrangerte ÅO o-troll-leir i Hålandskogen. 18 unger fra ÅO i alderen 8-12 år
deltok sammen med unger fra Sandnes og Ganddal. Klubben rigget opp stort telt, og
selv om det var litt småkaldt innimellom, unngikk en regnet. Det ble holdt to økter
med lunsj, frukt og quiz imellom, og dagen ble avsluttet med pizza i det fri, levert ut
av pizzabudet :)
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23. september arrangerte Sandnes o-troll-leir i Melshei. ÅO hadde med 12 deltakere,
ellers var det med unger fra Sandnes, Stavanger og Ganddal. Også her var det lagt
opp til to økter og servert pizza før hjemreise.
ROOTS
Klubben har hatt 1 deltaker med på to av ROOTS-leirene i 2017. Alida Oftedal (13 år)
deltok ifm. Vestlandsmesterskapet i Haugesund i september og på deler av leiren
som ble holdt på Sviland i november.

Noen av Ålgård Orientering sine deltakere på o-troll-leiren
i Melshei i september.
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Kartarbeid
I 2017 har vi ikke hatt de store kartarbeidene, bare litt revidering i forbindelse med
arrangement. Vi har flere planer for 2018-2019 og har søkt tippemidler for disse, men
vi setter ikke i gang før vi får godkjenning. Vi har foreløpig sikret oss
Skogsopplevelser til arbeid med revisjon av Skjæveland til TdO 2018.

Kartplan:
Nr:

Kart/Sted:

Kommune:

Utgivelse Nærmiljø el. ordinært Størrelse:

1

Holmafjellet

Bjerkreim

2020

Tur-O kart

Ca 12-15km2

2

Hålandskogen

Time

2018

Ordinært kart

Ca 1,5 km2

3

Ålgård - Edlandshagen

Gjesdal

2018

Nærmiljøkart

Ca 0,4 km2

4

Ålgård - Solås

Gjesdal

2019

Nærmiljøkart

Ca 1 km2

5

Ålgård - Bærland – m/utvidelse (sprint) Gjesdal

2020

Nærmiljøkart

Ca 1,5 km2

6

Ålgård – Figgjo (sprint)

2021

Nærmiljøkart

Ca 1 km2

7

Limaheiane (Flassavatnet m/utvidelse) Gjesdal

2020

Ordinært kart

Ca 4 km2

8

Sælandskogen m/utvidelse

Time

2019

Ordinært kart

Ca 1,5 km2

9

Skolekartprosjekt

Gjesdal/Bj

2019

Nærmiljøkart

Ca 0,25 km2 pr
kart

Sandnes

Revisjonsplan:
Skjæveland (rev 2018)
Bersevatnet (rev 2019)
Melsvatnet (rev 2020)
Lunnane (rev 2020)
Nærlandsparken (rev 2021)
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. 31.12.2017 viser regnskapet et overskudd på kr. 66 324, dette overføres til
klubbens egenkapital.

Egenkapital 01.01.2017
Årets overskudd

802 056
66 324

Egenkapital 31.12.2017

868 380

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

Sponsorstøtte
I 2017 har vi hatt følgende virksomheter som har gitt klubben økonomisk støtte:
SkogsOpplevelser, Cairn Energy, R.E. Gjesdal, Energi Systemer AS og Magneten
Sport.
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Resultater
I år markerte vi oss på Veteranmesterskapet der det ble gull til Ola Magnus
Laugaland og Sigurd R. Oftedal i H35 og Ørjan Ravndal i H 45.
Ellers kan det nevnes at klubben har vunnet 5 KM gull i sesongen 2017.

Norgesmesterskap:
Veteran NM Sprint
H 35
Sigurd R. Oftedal
Sturla Stokkeland
H 45
Ørjan Ravndal
H 50
Jan Einar Øvremo
H 65
Harry Breiland

1/3
2/3
1/15
13/25
6/38

Veteran NM Lang
H 35
Ola Magnus Laugaland
Sigurd R. Oftedal
Sturla Stokkeland
H 45
Ørjan Ravndal
H 50
Jan Einar Øvremo
H 65
Harry Breiland

1/4
2/4
4/4
2/26
23/35
5/50

Veteran NM Mellom
H 35
Ola Magnus Laugaland
Sigurd R. Oftedal
Sturla Stokkeland
H 45
Ørjan Ravndal
H 50
Jan Einar Øvremo
H 65
Harry Breiland

1/3
2/3
3/3
2/21
26/36
6/48

Kretsmesterskap:
KM Lang
H 21

H 13-14

Ørjan Ravndal
Ola Magnus Laugaland
Torgeir Nevland
Lars Sigve Oftedal
Samuel Kleppa

1/11
2/11
4/11
5/11
1/16
13

H 40
H 50
H 60
D 13-14
D 40

Knut Taugbøl
Odd Fuglestad
Jan Einar Øvremo
Harry Breiland
Terje Stokkeland
Ane Nevland
Otilie Oftedal

10/11
4/13
8/13
6/11
7/11
4/5
2/8

KM Stafett
H 17
Ålgård Orientering

1/8

Ålgård Orientering

1/5

Ola Magnus Laugaland
Ørjan Ravndal
Lars Sigve Oftedal
Sturla Stokkeland
Andreas S. Breiland
Harry Breiland
Helen Lomeland

1/26
2/26
8/26
13/26
14/26
2/8
2/8

H 156

KM Sprint
H 17

H 60
D 50

Torgeir Nevland
Ørjan Ravndal
Ola Magnus Laugaland
Harry Breiland
Odd Fuglestad
Lars Sigve Oftedal

Vestlandsmesterskap:
DM Lang
D 13-14

Alida Oftedal

5/10

Nasjonale løp:
O-festivalen
Sprint
H 21
H 50
H 65

Sturla Stokkeland
Jan-Einar Øvremo
Harry Breiland

13/19
24/87
5/38

Lang
H 21

Sturla Stokkeland

15/27

14

H 50
H 65
D 21

Jan-Einar Øvremo
Harry Breiland
Veronica M. Øvremo

100/104
5/48
38/40

Mellom
H 50
D 21

Jan-Einar Øvremo
Veronica M. Øvremo

28/99
25/25

Sørlandsgaloppen (sammenlagt)
H 21

D 13-14

Ørjan Ravndal
Ola Magnus Laugaland
Sigurd R. Oftedal
Lars Sigve Oftedal
Alida Oftedal

7/76
10/76
12/76
22/76
5/35

O-ringen (sammenlagt)
H 21-2
H 35 K
H 12

Sturla Stokkeland
Sigurd R. Oftedal
Samuel Stokkeland

72/112
2/88
97/149

Kretsranking:
H 21

H 13-14
H 40
H 50
H 60
D 21
D 13-14
D 40
D 50

Ola Magnus Laugaland
Ørjan Ravndal
Lars Sigve Oftedal
Sigurd R. Oftedal
Sturla Stokkeland
Torgeir Nevland
Njål Helge Vølstad
Andreas Breiland
Samuel Kleppa
Knut Taugbøl
Jan Einar Øvremo
Harry Breiland
Terje Stokkeland
Hilde Skretting
Alida Oftedal
Ane Nevland
Otilie Oftedal
Helen Lomeland

1/29
6/29
7/29
9/29
10/29
21/29
28/29
29/29
14/28
30/34
25/36
4/23
10/23
12/15
4/10
9/10
7/24
3/18
15

Klubbmesterskap:
H 17

H 13-16
H 50

D 17

D 13-16

D50

Ørjan Ravndal
Torgeir Nevland
Lars Sigve Oftedal
Odd Fuglestad
Terje Michaelsen
Sturla Stokkeland
Raymond B. Pettersen
Stig Arild Skretting
Samuel Kleppa
Jan Einar Øvremo
Ingve Fuglestad
Terje Stokkeland
Magne Mæland
Hilde Skretting
Otilie Oftedal
Grethe A. Fuglestad
Alida Oftedal
Nora B. Levang
Guro Fuglestad
Solveig Mæland

15,11
16,44
16,56
18,33
19,05
19,51
30,57
35,30
22,21
21,50
26,47
29,50
41,45
23,01
24,09
28,32
24,50
27,23
29,30
40,18
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Til medlemmene i
Ålgård Orientering

Revisjonsberetning for 2017
Vi har revidert årsoppgjøret for Ålgård Orientering for året 2017 som viser et
overskudd på kr. 66 324.
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 2017 er funnet meget tilfredsstillende og oversiktlig.

Ålgård, 05.03.2018

____________________________
Frode Lund

____________________________
Ola Magnus Laugaland
(Styreleder, Ålgård Orientering)
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Medlemskontingent 2018
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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