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Styrets årsrapport for 2018 
 

Styret i HIL Orientering har i 2018 hatt 6 styremøter.  Møtene har blitt avholdt i Deep Ocean Arena.  

 

De viktigste sakene i år har vært:  

-Planlegging av ny o-hytte. En egen komité har arbeidet med denne saken i hele 2018. Hovedarbeidet 

har bestått i innsendelse av byggesøknad til Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune. 

Positiv rammetillatelse for bygging av ny hytte/klubbhus for HIL orientering ble gitt 09.10.2018. Det 

er utarbeidet detaljerte beskrivelser av VA-anlegg v/Magnar Sætre og grunnmur og hytte v/Stein 

Jarle Helgeland.   

-Klubben var vertskap for Fjord-O 2018, 4-8. juli, sammen med Odda Orienteringslag. 

-Vi har deltatt på 4FNF-møter- forum for natur og friluftsliv  

-Vi har deltatt på ett møte i Friluftsforum (Haugesund kommune) 

-Klubben hadde én deltager på kompetansehevingseminar på Gardemoen i regi av NOF, der Veien til 

VM 2019 er den røde tråden. Andre tema var rekruttering, særlig voksenrekruttering, Tur-O, 

Stolpejakt og klubbutvikling.  

-Klubben ga ut bok om o-hytta i desember 2018. En egen komité arbeidet med boka i hele 2018, og 

har samlet historien fra hytta ble oppført i 1975. 

-Omlegging av økonomisystem til Visma eAccounting – økonomisystem fra Visma som er integrert 

med KlubbdAdmin, Norges Idrettsforbunds medlemsadministrasjon.   

-Klubben har hatt én varslingsssak i 2018. Styret har behandlet denne. Saken ble også tatt opp i 

konfliktrådet i Haugesund 17.12.19, og partene i konflikten ble forlikt og signerte avtale om 

dette.  Det er full taushetsplikt over det som ble sagt i konfliktrådet og innholdet i den undertegnede 

avtalen. 

 

Økonomien i klubben var i 2018 svært god. Det skyldes blant annet en større sponsoravtale med 

Haugaland Kraft, som kom på plass i januar 2019. Dette gjelder sponsormidler knyttet til 

Stolpejakten. Overskudd fra Fjord-O, salg av Tur-O mapper, Djupadalten og godt salg i o-hytta og 

økning i tilskudd fra NIF har også bidratt til det gode resultatet.   

 

Antall aktive medlemmer har vært stabilt. Det totale medlemstallet har gått litt ned, med 181 

medlemmer pr. 31.12.2018. Det er fremdeles aldersgruppen 5-19 år som øker est. Særlig antall 

aktive medlemmer under 13 år økte.  Det er fortsatt en av klubbens viktigste oppgaver å rekruttere 

nye medlemmer og ta vare på nye medlemmer.  

 

Styret vil takke medlemmene for alt arbeid som er lagt ned i 2018, og alle som har bidratt til at vi kan 

holde høy aktivitet i HIL Orientering.  

 

 

 

 

 



 

Styret 2018: 

 

Leder Grethe Paulsen Vie  

Nestleder/Sekretær Helge Jørgensen  

Kasserer: Sverre Bakkevig  

Sportslig leder: Sigleif Steinsvåg  

Rekruttkomité: Kari Anne Ringdal 

LederIT- og kart: Frode Nysted 

Leder Tur O-utvalg: -  

Varamedlem /Leder ungdomsutvalg: Ruben Kobbeltvedt 

 

Haugesund IL Orientering 2018 

 

Medlemskontingent  2018: 

Barn/Student  480,-    (950,-) 

Voksne: 580,-    (1100,-) 

Familie:  730,-    (1500,-) 

(Total kontingent inkl medlemskap i alliansen) 

 

Antall medlemmer 31.12.18:   181 (189)  (Tallene fra 2017 i parantes) 

 

Aktive     161 (165) 

 

Arrangerte løp (Kretsløp/ DM/Nasjonalt): 

HIL Orientering arrangerte følgende løp i 2018: 

 

4-8. juli: Fjord- O 2018, sammen med Odda Orienteringslag. Vi hadde ansvar for løpene 4-5.juli. 
Samlingsplass var på idrettsanlegget i Skudeneshavn. Begge løpene, mellomdistanse og langdistanse 
gikk på kartet  «Skudenes», 2013, 1:10 000. Kartet ble korrigert for endringer i løpstraseer våren 
2018.  
Onsdag 4. juli, mellomdistanse: 244 deltagere, Torsdag 5. juli, langdistanse: 218 deltagere 
Løpsleder: Grethe Paulsen Vie 

Løypelegger: Wigard Nilsen og Snorre Eikeland 

Ansvar for tidtaking hele Fjord-O: Frode Nysted 

 

29. september: Kretsløp sprint. Samlingsplass var Austrheim skole, med kartet «Elvegård», 2012, 
1:5000, ekvidistanse 2,5 m. Kartet ble korrigert med mindre endringer i 2018. 
Løpsleder: Ingrid Eggen 
Løypelegger: John Arvid Djupesland 
 
20. oktober: Djupadalten. HIL Orientering var arrangør sammen med HIL Friidrett.  
Løpsleder: Erik Utne Vie 
 
2. juledag. Krokavassnuten opp med 40 deltagere 
Løpsleder: Erik Vie 
 



 
 
Komiteer i 2018: 
 

Sportslig utvalg: 

 Leder:    Sigleif Steinsvåg   

 Medlem:   John Arvid Djupesland  

 Medlem:   Bjørn Egil Vikse   

Rekruttering (leder):  Kari Anne Ringdal  

Rekruttering:   Grethe Paulsen Vie   

 

Kart og IT utvalg: 

Leder:    Frode Nysted   

Medlem:   Inger K Haavik   

Medlem:   Ivar Kvale   

Medlem:   Ruben Kobbeltvedt  

 

Materialforvalter:  Erik Utne Vie   

 

Turorienteringsutvalg: 

Leder:         

Medlem:   Knut Bendik Kvala  

Medlem:   Randi Engløkk   

Medlem:   Liv Grethe Voll   

Medlem:    Frithjof Rachor   

Medlem:    Dag Abel Sveen   

 

Djupadaltkomiteen: 

Leder:    Erik Utne Vie   

Medlem:   Arvid Kobbeltvedt  

Medlem:   Gunnar Alne   

Medlem:   Jostein Baustad   

 

O-hytta: 

Leder:    Torunn /Oskar Våg  

Medlem:   Torunn /Oskar Våg  

 

  Valg av 2 revisorer – valgt av årsmøtet: 

 Revisor:   Knut Steffen Kvala  

 Revisor:   Knut Bendik Kvala  

 

 Ungdomsrådet: 

 Leder:    Kristina Voll   

 Medlem:   Ruben Kobbeltvedt  

Medlem:   Sigurd Paulsen Vie  

 



 

 

Valgkomité: 

Leder:    Erik Engløkk   

Medlem:   Erik Utne Vie   

Medlem:   Vegard Engesli   

Varamedlem:    Borghild Hervik Hansen  

 
 
Haugesund, 11.02 2018 
Styret v/Grethe Paulsen Vie 

 

Sportslig utvalg 

Årsrapport 2018 

 
Leder sportslig utvalg: Sigleif Steinsvåg  
Medlemmer: John Arvid Djupesland og Bjørn Egil Vikse  
Leder rekruttutvalg: Kari Anne Ringdal. Medlem. Grethe Paulsen Vie 
 

I 2018 hadde vi i Haugesund IL Orientering deltakere i 90 ulike løp lokalt, regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt. Den mest aktive var Sigurd Paulsen Vie som deltok i hele 59 løp.  

Vi stilte løpere i nasjonale mesterskap, og kanskje mest gledelig: Stafettlag i både NM Sprint (Kristina 

Voll, Sigurd Paulsen Vie, Ruben Kobbeltvedt og Randi Engløkk) og i den ordinære NM-stafetten for 

herrer (Sigurd Paulsen Vie, Ruben Kobbeltvedt og Knut Steffen Kvala). 

Av NM-resultater å merke seg:  

 Sigurd Paulsen Vie 11.plass i Sprint OG Ultralang, 16.plass i Mellom, 8.plass i NC Jaktstart 

 Ingvild Paulsen Vie 14.plass i NM Lang, 22.plass i Mellom, 10.plass i Natt, 19.plass i NC 

Jaktstart  

 

I Hovedløpet stilte vi med 7 løpere. Selma Steinsvåg, Sara Hetland og Hanna Lindtner i D14, Victor 

Ringdal i H14 og Aleksander Jørgensen, Vegard Wiig Nystad og Eivind Engløkk i H15. Selma Steinsvåg 

markerte seg på langdistansen med 12.plass, mens Eivind Engløkk og Aleksander Jørgensen løp inn til 

henholdsvis 20. og 21.plass på sprinten. Aleksander Jørgensen løp en av etappene på Rogalandslaget 

som imponerte med 5.plass i Kretsstafetten.    

I Rogalandsrankingen ble det 1.plass til Aleksander Jørgensen (H15-16) og Sigleif Steinsvåg (H40), 

2.plass til Sigurd Paulsen Vie (H17-20) og 5.plass til Selma Steinsvåg (D13-14). 

I Vestlandsmesterskapet ble det gull til Sigurd Paulsen Vie, og fjerdeplass til Ruben Kobbeltvedt i 

H17-18.  

Kretsmesterskap: Vi har hatt god deltakelse i de ulike kretsmesterskapene. De som har tatt KM-

medaljer i år:  



 Individuelt:  

o Aleksander Jørgensen (H15-16): Gull i Sprint 

o Sigurd Paulsen Vie (H17): Gull i Natt 

o Sigved Gramstad (H70): Sølv i Lang 

o Selma Steinsvåg (D13-14): Bronse i Lang 

o Vegard Wiig Nystad (H15-16): Bronse i Natt 

o Knut Steffen Kvala (H40): Bronse i Lang og Mellom 

 Sprint Stafett: Bronse (H/D15): Aleksander Jørgensen, Ingvild Paulsen Vie, Sigurd Paulsen Vie 

 

Treninger:  

Vi har i løpet av året sett behov for å legge om på treningene. De viktigste endringene:  

 Rekruttene: Aldersspennet i rekrutt-gruppa reduseres noe, og en satser på en todeling av 

gruppa. Erik Vie, Vegard Engsli og Grethe Paulsen Vie følger opp denne gruppa.   

 Ungdomsgruppa: Vi har utvidet ungdomsgruppa til å gjelde alle som er i ROOTS-alder (DH12-

19). Ingrid Eggen og Sigleif Steinsvåg gått inn som trenere i tillegg til Anne Sætre. Det blir lagt 

opp til tre fellestreninger i uka. Hver uke har det vært løpe-, styrke-, o-teknisk- og 

intervalltrening.  

 Voksne: Knut Steffen Kvala organiserer ei fellestrening hver uke for voksne løpere.   

 

Informasjonsflyt:  
Vi har hatt en utfordring med å nå ut med informasjon både til «gamle» og nye medlemmer. For 
mange «kanaler» har gitt vanskelig tilgang til informasjonen. All informasjon om treninger og annen 
aktivitet blir nå publisert på hjemmesida.  
 

Diverse aktivitet gjennom året:  

 Danmarksturen: Trening og deltakelse på Nord-Jysk 2-dagers for 22.gang! Kjekk og sosial tur. 
Denne gangen i et snøkledd Danmark.  

 Nærløpskarusellen: Det har i år blitt arrangert åtte løp. 3 av løpene har blitt arrangert av 
Haugesund IL Orientering.  

 Klubbkarusell: De ukene det ikke har vært løp i Nærløpskarusellen har vi arrangert 
klubbkarusell. Åtte løp i vår og høstsesongen. Løpene har vært plassert sentralt, for at 
terskelen for deltakelse skal være lav for alt fra rekrutter til veteraner 

 Høstkøppen: 4 løp i slutten av sesongen. Vikebygd tok på seg å arrangere det ene løpet.   

 Nattsprint: Åtte løp i vintersesongen. Har fulgt samme lesten som de siste årene.  

 Klubbmesterskap: 35 deltakere. Sigurd Paulsen Vie vant herreklassen, og Selma Steinsvåg 
vant dameklassen.  

 Fjord-O: I juli arrangerte vi sommerløpet Fjord-O. To løp i Skudenes og to løp på Korlevoll 
(sammen med Odda O-lag). En stor dugnadsinnsats ble lagt ned, og arrangementet fikk 
rosende omtale av deltakerne.  

 WOD – Verdens orienteringsdag: 300 elever ved Norheim skole hadde orientering på 
timeplanen i forbindelse med verdens orienteringsdag i mai. Et eget opplegg for hvert 
klassetrinn er tilrettelagt av Haugesund IL Orientering, og gjennomført av lærerne.     

 

 ROOTS: Vi arrangerte en ROOTS-samlinger i året som gikk - 28-29. september i Deep Ocean 

Arena. Leiren ble hold i forbindelse med kretsløp sprint. 

 O-troll: vi hadde rekruttsamling ved O-hytta i Djupadalen lørdag 2. juni, med 14 deltagere fra 

HIL. 



 Vi arrangerte Sommer o-skole 2 dager. Én dag som var åpen for alle, tirsdag 26. juni, med 12 

deltagere. Ledere var Ingvild Paulsen Vie, Ruben Kobbeltvedt og Kristina Voll. Vi arrangeret 

én dag i samarbeid med Nord-Rogaland og Sunnhordland friluftsråd, torsdag 28. juni, kl. 11-

15, med 30 deltagere. Det var speed-orientering, stjerne-orientering og o-løp denne dagen. 

Ledere var Ingvild Paulsen Vie, Ruben Kobbeltvedt, Sigurd Paulsen Vie og Kristina Voll. 

Erfaringen fra i år er at det er mange sommerskoler den første uka etter skoleslutt, og stor 

konkurranse om å få deltagere.  

 Skoleaktivitet: Vi har hatt orientering i SFO-tiden på Hauge skole. Til sammen deltok 40 barn. 

Brakahaug og Norheim skole har lånt orienteringsutstyr til aktivitetsdager. 

 På Friluftslivets dag 2. september i Djupadalen hadde vi speed-o ved o-hytta og informasjon 

om aktivitetene i klubben. I tillegg var det også i år et o-kart med natur-o-poster i brosjyren 

som deles ut ved Stemmen.  Det var godt oppmøte og mange fornøyde barn. 

 Orientering for mennesker med funksjonsnedsettelse: 26. august deltok vi på Superlekene 

Haugalandet, som ble arrangert for første gang i år. Arena var ridesenteret på Bleikmyr, og vi 

hadde 11 deltagere. 

 

Sigleif Steinsvåg, Sportslig utvalg 

 

Turorientering 

Årsrapport 2018 

 
Turorienteringsgruppen 2018 har bestått av: 

Knut Bendik Kvala 

Liv Grete Voll 

Dag Abel Sveen 

Fridtjof Rachor 

Randi Engløkk 

 

2018 har turorienteringsgruppen hatt tilbud om fire kart. Disse har vært Mykjå skole, 

Haraldsvang, Djupadalen Nord og Byheiene fra Steinsfjell. Det ble satt ut 15 poster på hvert 

kart, totalt 60 poster, og disse kunne kjøpes som en komplett turpakke i tradisjonell 

konvolutt eller på internett.  

Mappene har vært solgt fra O-Hytta, Intersport, Haugesund Turistforening og Obs. I tillegg er 

det som tidligere år, blitt solgt direkte til bedrifter.  

Salget av mapper totalt har gått ned fra 415 i 2017 til 378 i 2018. Det ble i tillegg solgt 11 

turpakker og 8 enkelturer på nettet. 

Det var 154 registrerte deltakere på turorientering.no, også dette var en nedgang fra 2017 

hvor det var 184 registerte deltakere. De fleste deltakerne er over 30 år, og av de 154 som 



har registrert seg, har 64 oppnådd gullmerket. Bare 1.3 % av deltakerne var mellom 13-19 år, 

men disse (to) tok alle postene. 

 

 

ALDERE ANTALL PROSENTVIS 
KJØNN SNITT PER DELTAKER MERKER OPPNÅDD 

MENN KVINNER KLIPP POENG BLOGGINNLEGG GULL SØLV BRONSE 

0-12 12 7,8% 41,7% 58,3% 28,9 127 0 3 1 0 

13-
19 

2 1,3% 100% 0% 60 284 0 2 0 0 

20-
32 

6 3,9% 33,3% 66,7% 24,7 113,3 0 0 0 0 

33-
62 

77 50% 53,2% 46,8% 39,9 181,5 0,1 30 4 3 

63- 57 37,0% 71,9% 28,1% 43,4 200,0 0,1 29 1 7 

Alle 154 100% 59,1% 40,9% 40,0 
(Tot: 
6157)  

182,8 0,1 (Tot: 16)  64 6 10 

 

Den 19.03.18 ble det arrangert en «oppstartsdag» i Vangen hvor det var salg av 

turorienteringsmapper et par dager før mappene kom til utsalgsstedene. Det var salg av saft, 

kaffe og kaker i tillegg til salg av mapper. Det ble solgt ca 11 mapper under arrangementet. 

En har ikke hatt tilbud om «grønne turer» i 2018, men de fleste postene på 

Haraldsvangkartet har vært lett tilgjengelig for funksjonshemmede. Med unntak av et par 

poster i Vangen, har turorienteringspostene stort sett fått henge i fred i 2018. 

 

Stolpejakten 

Sammen med støttespiller Haugaland Kraft ble den første utgaven av Stolpejakten 

Haugesund og Kopervik startet 9. april 2018. Dette er et fysisk lavterskeltilbud der du kan 

være med å jakte stolper i ditt nærmiljø. Du kan selv velge om du løper, går eller sykler for å 

finne stolpene. En del av stolpene er også tilpasset rullestolbrukere. 80 stolper ble lagt ut 

ved Kyststien, Elvegård og Djupadalen i Haugesund og Stangelandsmarka i Kopervik.  

Du kan velge om du registrerer antall stolper du har besøkt via en app på mobilen 

("Stolpejakten") eller manuelt på utdelt brosjyre. Stolpejakt-brosjyrer ble lagt ut på følgende 

steder: 

Haugesund folkebibliotek 

Kopervik folkebibliotek 

Turistinformasjonen i Haugesund 



Servicesenteret, Haugesund kommune 

Servicesenteret Karmøy rådhus 

Tur-o-komiteen, med gode støttespillere, har planlagt Stolpejakten, med passering av poster 

på kart, planlegging av kulturminneposter, laget stolper, satt ut stolper, og fulgt opp 

Stolpejakten i løpet av hele 2018. 

I løpet av året ble det 1154 registrerte personer, som har funnet alt fra 1 til 80 stolper. 57 
stykker har funnet alle 80. Til sammen har stolpene blitt besøkt 28 770 ganger og statistikken 
viser at 6. mai var den dagen med flest registrerte - da var 117 personer ute på Stolpejakt. 
Stolpen som har hatt flest besøk, er nr. 27, med 779 besøk. 
 

Følgende 10 vinnere av flotte premier fra Haugaland Kraft ble trukket ut etter at årets 

stolpejakt ble avrundet 1. november: 

Trekning 1 Bente Rose Minde Johnstad bentermj@online.no 

Trekning 2 Kåre Vikse ingebjorg.vikse@gmail.com  

Trekning 3 Egil Wee egilwee@hotmail.com 

Trekning 4 Hege Marie hegemarie@getmail.no 

Trekning 5 Beate Dalaker Kaurstad beatekaurstad@gmail.com  

Trekning 6 Rolf-Atle Rolfsnes rolfatle.rolfsnes@haugnett.no  

Trekning 7 Audun Wiik audun@awiico.no 

Trekning 8 HILDE Langelandsvik hlang67@outlook.com  

Trekning 9 Britt Kari Legård bklegard@gmail.com 

Trekning 10 Elise R. W. egilwee1975@gmail.com  

 

 

Kart og IT-utvalget  

Årsrapport 2018 

I 2018 bestod Kart og IT utvalget av Ivar Kvale, Inger Kallevik Haavik, Ruben Kobbeltvedt og 

Frode Nysted. Ivar har hatt ansvaret for kart og Frode har vært leder av utvalget. 

IT 

I 2018 kjøpte vi inn en del nytt tidtakingsutstyr i forbindelse med Fjord-O. En eLink enhet 

med tilhørende ePost postenhet ble anskaffet for å kunne sette opp stasjon for mellomtider. 

I tillegg ble 10 vanlige postenheter og 4 startenheter kjøpt inn. Vi har også fått to PC-

skjermer fra Bouvet og skaffet en laserskriver. 

 Vi har gjennom året tatt i bruk flere nye hjelpemidler i tidtakingen. Livelox gir oss mulighet 

til å legge ut kart og løyper etter arrangement slik at løperne kan laste opp GPS spor og spille 

av disse for å studere veivalg. Dette ble brukt i nærløpskarusellen og i Fjord-O. I Fjord-O 

benyttet vi også EQTiming Live. Tjenesten er levert av EQTiming og resultatene for et løp 
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legges ut på internett fortløpende etter hvert som løperne kommer i mål. Deltakerne får en 

mye bedre resultatservice enn det vi klarer få til med utskrifter og oppslag. Nyinnkjøpt eLink 

ble brukt for å sette opp meldepost under Fjord-O. Meldeposten hadde vi en del problemer 

med under løpet og må øve oss mer med denne for å få den til å fungere godt. 

 Hovedutfordringen for IT i 2018 var tidtakingen under Fjord-O hvor HIL-Orientering hadde 

ansvaret for tidtakingen alle fire dagene. Tidtakergruppa bestod av Ingrid Eggen, Alf Inge 

Lindtner, Erik Engløkk, Erik Vie, Borghild Hervik Hansen, Grethe Paulsen Vie, Sigleif Steinsvåg 

og Frode Nysted. Vi løste oppgaven på en god måte og tidtakingen samt resultatservicen 

fungerte bra under løpet. Gjennom dette arrangementet har vi fått ett oppsett vi kan bruke 

på andre løp og vi så at vi er i stand til å håndtere tidtakingen på ganske store løp med å 

bruke egne ressurser.  

 I 2018 har vi hatt resultatservice og poengføring for Nærløpskarusellen Nord-Rogaland og 

klubbserier. Føringen av klubbseriene har vært fordelt på flere personer slik at kunnskapen 

om bruk av eTiming blir spredt. Programmet Brikkesys har også vært testet ut noe i 

forbindelse med resultatservice. 

 Vi holdt to kurs i eTiming i 2018. Det første kurset var åpent for deltakere fra andre klubber 

mens det andre ble holdt for gruppen som hadde tidtakingen på Fjord-O. Kurset 19/3 hadde 

fem deltakere fra Vikebygd og HIL-Orientering. 

KART 

Vi har ikke gitt ut nye kart i 2018, men det har likevel pågått noe arbeid med o-kartene våre. 

Etter DM 2017 ønsket vi å re-synfare et område nordvest på løpskartet Kattanakk som ikke 

var godt nok synfart. Vidar Ydse fikk synfart dette før sommeren, men Rambøl har ikke lagt 

endringene inn på kartet enda. Arbeidet er blitt etterlyst flere ganger. I forbindelse med 

Stolpejakten måtte vi få endret GEO-referansen på utsnitt av Byheiene, da den gamle 

referansen plasserte postene et sted ute i havet på Google-map når vi tegnet de inn i 

Byheiene. Vi fikk Rambøl til å korrigere dette. Planen er at Rambøl også gjøre tilsvarende 

endring av referansen på hele Byheiene-kartet. 

Vi har også startet arbeidene med sprintkartet til NM 2020. Synfaringsunderlaget er klart og 

synfarer Oddvar Taksdal har hatt et par korte turer i terrenget. 

Haugesund Sparebank har gitt kr. 100 000 til nytt NM-kart fra sitt Gavefond. 

 

Noen av terrengområdene som ble lagt inn i kartplanen i 2016 er sjekket ut i løpet av året. Vi 

har nå fått melding om at områdene med 1 meters kurver basert på laserscanning er utvidet 

innenfor Djupadalen. Vi vil derfor ta inn en hovedrevisjon av Djupadalen i planen. Revidert 

kartplan medfølger årsrapporten. 

 

 

 



KARTPLAN 2016 - 2026 Haugesund IL Orientering, revidert 2018 

SKOGSKART: 

Pri Navn Areal 

(km2) 

Karttype Kommune Grunnlag Målestokk Planlagt 

1 Sveio Nord 

-Tveitalifjell 

10 Konkurranse Sveio Eks.kart 1:10 000 2016 

2* Kattanakk 

Nord 

2,5 Nærkart/ 

konkurranse 

Haugesund Eks. kart / 

kommunalt 

1:10 000 2018/19 

3 Vigdarheim 2 Nærkart Sveio Ny konst / 

kommunalt 

1:10 000 2017 

4 Dragavik 2,5 Nærkart Tysvær Ny konst / 

kommunalt 

1:10 000 2019 

5 Djupadalen 4,5  Nærkart Haugesund Ny konst / 

kommunalt 

1:10 000 2020/21 

6 Førland Sør 6,7 Nærkart/kon

kurranse 

Tysvær Ny konst / 

kommunalt 

1:10 000 2023 

7 Mykje 

skole 

2 Nærkart 

(revisjon) 

Karmøy Eks. kart 1:10 000 2022 

8 Årabrot 3,7 Nærkart 

(revisjon) 

Haugesund Eks. kart 1:10 000 2022 

9 COOP Obs 

kartet 

1,5 Nærkart 

(revisjon) 

Haugesund Eks. kart 1:10 000 2023 

10 Rossafjell 7 Nærkart/kon

kurranse 

Tysvær Ny konst / 

kommunalt 

1:10 000 2024 

11 Nordheim-

Vormedal 

3,5 Nærkart 

(revisjon) 

Karmøy Eks. kart 1:10 000 2025 

12 Tveitanes 3,7 Nærkart/kon

kurranse 

Tysvær Ny konst / 

kommunalt 

1:10 000 2026 

* Påbegynnes i forb.med DM 2017 Kart i kursiv er ferdige,  Kart der terreng er sjekket og vurdert lite egnet 

eller planlagt utbygging 

 

SPRINTKART: 

Pri Navn Areal 

(km2) 

Karttype Kommune Grunnlag Målest

okk 

Planlag

t 

1 Haugesund 

sør, del 1 

4 Nærkart/ 

konkurranse 

Haugesund Ny konst / 

kommunalt 

1:5 000 2018 

2 Haugesund 

sør, del 2 

2,5 Nærkart/ 

NM-kart 

Haugesund Ny konst  1:4 000 2019/2

0 

3 Skudeneshav

n 

2,5 Nærkart/ 

NM-kart? 

Karmøy Ny konst  1:4 000 2019/2

0 

4 Førre-

Frakkagjerd 

2,5 Nærkart/ 

konkurranse 

Tysvær Ny konst / 

kommunalt 

1:5 000 2022 

5 Haraldsvang-

Elvegård 

4,5  Nærkart Haugesund Oppdatere. 

eks. kart  

1:5 000 2023/2

4 



 

Orienteringshytta i Djupadalen 2018 

Leder Torunn Våg, Medlem Oskar Våg 

 

Orienteringshytta brukes som utgangspunkt for orienteringsløp og trening Hytta er åpen 

med salg til turgåere søndager fra september og frem til påske. Hytta blir også lånt ut til ulike 

organisasjoner. 

 

Aktiviteter      

I 2018 var hytta åpen med salg 29 søndager. På kom-deg-ut-dagen til turistforeningen i 

januar, friluftslivs dag i september og 2. juledag var det meget godt besøk og stort salg. 

Haugesund kommune har klippet gresset foran og rundt O-hytta før oppstart av friluftslivs 

dag. Det har ikke vært noen felles dugnad i år. Åpne barnehager har lånt hytta torsdager. 

I 2018 kom boka om orienteringshytta i Djupadalen. 

 

Det er satt opp liste over drift for 2019. Det er som alltid noen som trekker seg og nye som 

blir spurt og sier ja. Vi vil takke alle for innsatsen. 

Det er mange tilfredse turgåere som besøker oss. 

Vi går inn i et nytt år med planer om ny orienteringshytte. 

 

Haugesund 11.februar 2019 

Torunn og Oskar Våg 

 

 

Prosjekt ny o-hytte 2018 

Det er i 2018 lagt ned et omfattende arbeid med å få på plass tegninger og beskrivelser for 

ny o-hytte v/Stein Jarle Helgeland/Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke, samt 

forprosjektering og beskrivelser av VA-anlegg v/Magnar Sætre/COWI. Dette er de viktigste 

hendelsene i 2018: 

 Januar: Lars Johan Milje gikk inn i o-hyttekomitéen som byggeleder 

 Februar: innsendelse av prinsippsøknad til Rogaland fylkeskommune. Søknaden ble 

sendt via Haugesund kommune, som stilte seg positiv til bygging.  

 Mai: Positivt svar fra Fylkesmannen: «Fylkesmannen er åpen for at kommunen går 
videre med saken og vektlegger vilkår som gir økt tilrettelegging og aktivitet i allment 
friluftsliv utover orienteringsløp for lagets medlemmer. Det vil være nødvendig å 
behandle saken som en dispensasjonssak etter plan- og bygningslovens § 19-2, og 
fylkesmannen vil uttale seg ytterligere når saken blir sendt oss på formell høring.» 

 Juni: innsendelse av byggesøknad til Haugesund kommune 



 Oktober: Positiv rammetillatelse for bygging av ny hytte/klubbhus for HIL orientering 
ble gitt 09.10.2018. 

 November-desember: Utarbeiding av detaljerte beskrivelser for hytte, grunnmur og 
VA. 

 
Disse har deltatt i den arbeidende komiteen for ny o-hytte: Stein Jarle Helgeland, Magnar Sætre, Lars 
Johan Milje, Helge Jørgensen, Sverre Bakkevig, Erik Nesse. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Friluftslivets dag 2. september 2018 

 
 
 


