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Styrets årsrapport for 2020 

 

Styret i HIL Orientering har i 2020 hatt åtte styremøter. Møtene har blitt avholdt i Deep Ocean Arena, 

utendørs ved o-hytta og på teams. Styret har hatt ett møte med kontrollutvalget. Vi har deltatt på 

kretsting for Rogaland orienteringskrets, terminlistemøte for Nord-Rogaland og ledermøte/ 

trenermøte i Rogaland Orienteringskrets. 

 

De viktigste sakene i år har vært:  

 

Bygging av ny o-hytte 

Byggingen av den nye hytta kom endelig i gang våren 2020, og dette har vært et punkt på de fleste 

styremøtene – med statusoppdateringer for byggeprosjektet, grøft og VA-anlegg og oppfølging av 

økonomi. Klubben forskutterte deler av kostnader til bygging, for å utsette låneopptaket lengst 

mulig. Låneopptak ble derfor ikke signert før i januar 2021.  

 

NM sprint 2020 

NM sprint ble avviklet 25-27. september 2020. Løpet ble flyttet fra mai til september på grunn av 

Covid19, og vi var svært glade for å kunne avvikle arrangementet. Styret ble jevnlig orientert om 

status og framdriftsplan utover året. Vi fikk et lite overskudd, litt mindre enn det som var budsjettert. 

Da vi søkte om NM i 2018 var vi klar over at arrangementet ikke nødvendigvis ville gi de store 

inntektene. Viktige mål var hele veien å lage et flott NM-arrangement og dele ut NM-medaljer!  

Vi er alt i alt veldig fornøyde med arrangementet. Det var teknisk krevende å arrangere, og kreve 

ressurser langt ut over egne klubbmedlemmer. Men vi opplevde at mange ønsket å stille opp og 

støtte klubben. Uten den store staben med funksjonærer hadde dette ikke latt seg gjennomføre, og 

innsatsviljen og samarbeidet var en flott opplevelse og et løft for klubben. Vi fikk mange gode 

tilbakemeldinger på kart, løyper og gjennomføring, både fra løpere, ledere og NOF. Vi er også svært 

glade for å bli tildelt pris for årets arrangement i av Norges orienteringsforbund! 

 

Økonomi og organisasjon 

Økonomien i klubben var i 2020 god, med et positivt årsresultat. Det skyldes blant annet utbetalinger 

av spillemidler til det nye sprintkartet i Haugesund sentrum, økt salg av turorienteringskart, samt 

betydelig lavere reise- og løpsutgifter på grunn av Covid19. Bygging av ny o-hytta og NM-sprint 

krevde ekstra innsats fra økonomiansvarlig i klubben. Det ble ført egne prosjekt-regnskap både for 



NM-sprint og for o-hytta. Særlig sistnevnte har krevd tett oppfølging for å ha kontroll over 

økonomien. 

 

Styret har arbeidet med å finne en løsning for et felles system der styrereferater og andre viktige 

doumenter kan lagres, jmf. vedtak på årsmøtet i 2020: 

Årsmøtet vedtar årsrapport med følgende tillegg: Noen tildeles ansvar for å skrive ut lister over 

resultater fra løp og at de arkiveres. Lage en felles mappe for alle referater. 

Styret har bestilt idrettens Office365, via Norges Idrettsforbund, som kan ivareta en digital lagring av 

dokumenter, med tilgang for hele styret. En løsning/ansvar for å lagre resultater, må styret arbeide 

videre med i 2021. 

 

Medlemstallet ha gått litt opp. Pr. 31.12.2020 var det 184 medlemmer. Det er en økning fra 2019 

(171 medlemmer) og viser en positiv utvikling. Arbeidet med rekruttering er viktig, og klubben 

opplever jevnt tilsig av nye medlemmer året rundt. Faste treninger hver tirsdag er én av flere viktige 

aktiviteter for å holde barne- og ungdomsaktiviteten – og medlemstallet oppe.   

 

Takk til alle medlemmer! 

Styret vil takke alle medlemmene for alt arbeid som er lagt ned i 2020, og alle som har bidratt til at vi 

kan holde høy aktivitet i HIL Orientering. Det sportslige arbeidet holder et høyt nivå, med flere 

treningstilbud hver uke hele året. Det ble lagt godt til rette for både breddeaktiviteter og treninger 

for utøvere som ønsket å satse på et nasjonalt nivå, også i utfordrende Covid-19-tider! Kart- og IT 

arbeidet holder høy kvalitet, nå med nytt sprintkart som var ferdig til NM. De siste årene er det 

jobbet mye med gode systemer for tidtaking, og klubben har opparbeidet seg god kompetanse, noe 

vi fikk god nytte av under avviklingen av NM sprint. Turorientering og Stolpejakt bidrar til stor 

orienteringsaktivitet utenom klubben, særlig sistnevnte aktivitet når nye målgrupper og begge 

aktivitetene hadde en god økning i antall brukere i 2020.  

 

Styret retter i år en spesiell takk til alle som bidro til avvikling av NM sprint! Vi hadde som mål å lage 

et arrangement som skulle oppleves som et NM på alle måter. Og det klarte vi med glans! Det er 

takket være alle dyktige funksjonærer - medlemmer, familie og venner - med store og små oppgaver. 

Det er lagt ned utrolig mye arbeid, med løypelegging, løpsledelse, start, mål (med Vindafjord og 

Torvastad o-lag på laget), sekretariat, premieutdeling, trafikkvakter, postvakter, spriting, kart-og GPS- 

innsamling, fotografering, prøveløping, mat- og kaffeservering, rigging, sponsorer, sanitet, karantene, 

speakertjeneste og ikke minst et fantastisk logistikkarbeid for å få ut rett vakt på rett sted. Det er 



spesielt kjekt at så mange ungdommer har bidratt – og vi gleder oss til å sende dere avgårde til et 

nytt NM (eller andre løp) - en annen plass i landet. 

 

Et NM = harde fighter, men også mye idrettsglede, møte med o-venner, og fellesskap. I et år utenom 

det vanlige, med Covid-19, bidro vi til å gi alle juniorer og seniorer en mulighet til å møtes og 

konkurrere. Det var en viktig motivasjon for gjennomføringen. Vi kan være stolte over NM-helga og 

det vi fikk til i lag. En stor TAKK til alle! 

 

Styret retter også en spesiell takk til alle som har arbeidet for å få på plass den nye o-hytta. 

Arkitekter, byggeledelse, oppfølging av VA-anlegg, el-anlegg, sponsorer og økonomi og mange 

dugnadstimer både i og utenfor hytta har vært viktige bidrag. Vi er ikke helt i mål ennå, men styret vil 

gjerne takke for all innsats som er lagt ned i 2020. Uten den store innsatsen fra medlemmene, hadde 

dette prosjektet ikke vært mulig å realisere. Nå gleder vi oss veldig til å ta hytta i bruk. 

 

Styret takker  også for tilliten fra årsmøtet 2020. Det er kjekt og givende å få bidra til å styre og lede 

denne klubben mellom årsmøtene. Styrearbeid kan og til tider være krevende, men det er også lett å 

la seg inspirere, ikke minst med tanke på alle barn og unge som ønsker å drive med orientering, det 

gode samarbeidet, og lassene vi har klart å dra i lag, som NM sprint og O-hytta.  

 

Styret 2020: 

Leder Grethe Paulsen Vie (2020) 

Nestleder/Sekretær Helge Jørgensen (2020) 

Kasserer: Sverre Bakkevig (2019/2020) 

Sportslig leder: Sigleif Steinsvåg  (2020/2021) 

Rekruttkomité: Kari Anne Ringdal (2019/2020) 

Leder IT- og kart: Madli Hjermann (2020/2021) 

Leder Tur O-utvalg: Randi Engløkk (2019/2020) 

Varamedlem /Leder ungdomsutvalg: Sigurd Paulsen Vie (2020) 

 

Medlemskontingent  2020: 

Barn/Student  480,-    (950,-) 

Voksne: 580,-    (1100,-) 

Familie:  730,-    (1500,-) 

(Total kontingent inkl. medlemskap i alliansen) 

 



Antall medlemmer 31.12.19:   184 (171)   (Tallene fra 2020 i parantes) 

Aktive     161 (160)  

 

Arrangerte løp: (Kretsløp/ DM/Nasjonalt): 

HIL Orientering arrangerte følgende løp i 2020: 

25-27. september: NM sprint 

Andre juledag: Tre topper i Djupadalen  

 

Utvalg: 

 

Sportslig utvalg: 

Leder:     Sigleif Steinsvåg (2020/2021) 

Medlem:   Ingrid Eggen  (2019/2020) 

Medlem:   Knut Steffen Kvala (2019/2020) 

Medlem:   Sigurd Paulsen Vie (2019/2020) 

Medlem:   Bjørn Egil Vikse  (2019/2020) 

Rekruttering (leder):  Kari Anne Ringdal (2019/2020) 

Rekruttering:   Grethe Paulsen Vie (2020/2021) 

 

Kart- og IT-utvalg: 

Leder:    Madli Hjermann (2020/2021) 

Medlem:   Frode Nysted  (2020/2021) 

Medlem:   Ivar Kvale  (2018/2019) 

 

Turorienteringsutvalg: 

Leder:     Randi Engløkk   (2019/2020) 

Medlem:   Knut Bendik Kvala (2019/2020) 

Medlem:   Liv Grethe Voll  (2020/2021) 

Medlem:    Frithjof Rachor  (2020/2021) 

Medlem:    Dag Abel Sveen  (2020/2021) 

 

Djupadaltkomiteen: 

Leder:    Erik Utne Vie  (2020/2021) 

Medlem:   Jorunn Kvamme (2020/2021) 

    



O-hytta: 

Leder:    Torunn /Oskar Våg (2020/2021) 

Medlem:   Torunn /Oskar Våg (2020/2021) 

 

Ungdomsrådet: 

Leder:      Sigurd Paulsen Vie (2019/2020) 

Medlem:   Selma Steinsvåg (2019/2020) 

Medlem:   Sara Hetland  (2019/2020) 

 

Kontrollutvalg:   

Medlem:    Knut Steffen Kvala (2020/2021) 

Medlem:   Knut Bendik Kvala (2020/2021) 

Vara:    Marte Lysaker Engesli (2020/2021) 

 

Materialforvalter:   Erik Utne Vie (2020/2021) 

 

Valgkomite: 

Medlem:    Ingrid Eggen 

Medlem.    Vegard Engesli 

Medlem:    Erik Utne Vie 

Vara:     Solfrid Helgeland Thuestad 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsrapport Sportslig utvalg 2019 

 

Sportslig utvalg  

Leder sportslig utvalg: Sigleif Steinsvåg  

Medlemmer: Bjørn Egil Vikse, Sigurd Paulsen Vie, Ingrid Eggen, Knut Steffen Kvala  

Rekruttutvalg: Kari Anne Ringdal, Grethe Paulsen Vie 

 

 

2020 ble en veldig spesiell sesong. Den sosiale nedstengingen i mars førte i første omgang til avlysing 

av sesongstarten i Danmark. Deretter fulgte avlysning av løp og utsettelse av NM Sprint som skulle 

vært arrangert i mai. Utover våren startet aktiviteten sakte men sikkert opp igjen, etter hvert som 

smittevern-tiltakene ble endret.  I juni startet konkurransene forsiktig opp igjen. Høstsesongen ble en 

mix av oppsatte, utsatte og avlyste løp.   

 

I 2020 hadde vi i Haugesund IL Orientering deltakere i 60 ulike løp lokalt, regionalt og nasjonalt. 570 

starter av løpere fra Haugesund IL Orientering, fordelt på 94 løpere. Den mest aktive var Selma 

Steinsvåg som deltok i 29 løp.  

 

Regionale og nasjonale konkurranser:  

Hovedløpet ble gjennomført i starten av august. Imponerende arrangert av Østmarka, til tross for 

strenge smittevernstiltak. Haugesund IL Orientering stilte med 2 løpere. Selma Steinsvåg og Sara 

Hetland i D16. 

I Rogalandsrankingen ble det 3.plass til Miriam Sveen (D13-14) og Sigleif Steinsvåg (H40). 

Kretsmesterskap: De som har tatt KM-medaljer i år:  

 Individuelt:  

o Miriam Sveen (D13-14): Gull KM mellom, Bronse KM ultralang 

o Sigurd Paulsen Vie (H21-!): Gull KM ultralang 

o Sigved Gramstad (H70-): Sølv KM lang 

 Stafett: Sølv (D13-16): Sara Hetland, Miriam Sveen og Selma Steinsvåg 

DM Vest – Vestlandsmesterskapet: Sigleif Steinsvåg (H40): Gull mellom  

 

 

 

 



Treninger:  

Treningene ble påvirket av den sosiale nedstengingen i vår. I en liten periode var det ikke 

fellestreninger. Da tok vi i bruk bl a Usynlig-O. Etter hvert som samfunnet åpnet mer og mer opp kom 

vi inn i vanlig rytme på treningsaktiviteten igjen.  

Vi har i løpet av året i utgangspunktet hatt to-deling på treningene:  

 Rekruttene (2.-5.klasse) har trent hver tirsdag. I sommerhalvåret har de hatt base enten i 

Haraldsvang eller ved Stemmen. I vinterhalvåret har de fast trening i DeepOcean Arena. 

Trenere har vært Erik Vie, Vegard Engesli, Hanna Lindtner, Victor Ringdal og Grethe Paulsen 

Vie  

 Ungdom (fra og med ROOTS-alder) og voksne har hatt tre fellestreninger i uka. Trenere har 

vært Ingrid Eggen, Anne Sætre og Sigleif Steinsvåg: 

o Sommerhalvåret: 

 Tirsdag: Løp i Nærløpskarusellen, klubbløp eller o-teknisk trening 

 Onsdag: Løpetrening i terreng 

 Torsdag: Bedriftsløp 

o Vinterhalvåret:  

 Tirsdag: Løping og Basistrening fra/i DeepOcean Arena 

 Onsdag: Intervall fra DeepOcean Arena 

 Torsdag: O-teknisk trening eller løp i Nattsprintkøppen 

 

Diverse aktivitet gjennom året:  

 NM Sprint 2020: I september fikk vi endelig arrangere NM Sprint. Det ble et flott 

arrangement takket være solid innsats fra over 100 frivillige. Gode tilbakemeldinger fra 

deltakere og NOF både underveis og i etterkant. Årets arrangement i Norge! 

 ROOTS- og Kretslagssamling: Har vært få samlinger i år. Sandnes IL arrangerte 

treningssamling i Kristiansand i januar med fem ungdommer fra Haugesund IL Orientering, og 

Ganddal IL arrangerte samling i februar med tre ungdommer fra Haugesund IL Orientering.  

 Nærløpskarusellen: Det har i år blitt arrangert seks løp. To av løpene ble arrangert av 

Haugesund IL Orientering.  

 Usynlig-O og klubbløp: I vårsesongen startet vi opp med to Usynlig-O-løp og etter hvert tre 

klubbløp. 

 Høstkøppen: 4 løp i slutten av sesongen.   

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

 Klubbmesterskap: 37 deltakere. Sigleif Steinsvåg vant herreklassen, og Selma Steinsvåg vant 

dameklassen.  



 

Vi har stilt opp på/hatt instruksjon på: 

 Sommer-o-skole. Instruktører var Sigurd Paulsen Vie, Aleksander Jørgensen, Selma Steinsvåg, 

Sara Hetland, Victor Ringdal, Hanna Lindtner, Miriam Sveen, Claudia Samuelsberg,  

 Friluftsrådets sommerleir på Lindøy. Instruktører var Erik Vie, Vegard Wiig Nystad, 

Aleksander Jørgensen og Åsmund Paulsen Vie. 

 

 

Sigleif Steinsvåg, Sportslig utvalg 

 

 

 
Haugesund IL Orientering 

Utmerkelser 2020 
 

Flest løp 

 D-16 : Selma Steinsvåg (29) 

 H-16 : Filip Sveen (16) 

 D17- : Solfrid Helgeland Thuestad (23) 

 H17- : Sigleif Steinsvåg (26) 

Vinnere Nattsprintkarusellen 2019/2020 

 D-16 : Selma Steinsvåg  

 H-16 : Filip Sveen 

 D17- : Solfrid Helgeland Thuestad 

 H17- : Sigleif Steinsvåg 

Vinnere av Høstkøppen 2020  

 D13- : Solfrid Helgeland Thuestad 

 H13- : Sigleif Steinsvåg 

Klubbmestere 2020 

 Dame: Selma Steinsvåg 

 Herre: Sigleif Steinsvåg 



Beste løper fra Haugesund IL Orientering i Nærløpskarusellen  

 D Lang: 2.plass Ingvild Paulsen Vie 

 H Lang: 1.plass Sigleif Steinsvåg 

 D Mellom: 1.plass Solfrid Helgeland Thuestad 

 H Mellom: 1.plass Stein Jarle Helgeland 

 H Kort: 1.plass Emil Olsen Rachor 

Årets rekrutt 

 Filip Sveen 

Årets voksne «nybegynner» (voksen med stor fremgang) 

 Dag Abel Sveen 

Innsatspokalen (ungdom) 

 Miriam Sveen 

Løpere fra Haugesund IL Orientering som markerte seg i Rogalandsrankingen 

 D 13-14: 3.plass til Miriam Sveen 

 H40: 3.plass til Sigleif Steinsvåg 

Mesterskapspokalen 2020 

 Aleksander Jørgensen 

 

 

 

 

 

 

 



Årsrapport 2020 Kart og IT utvalget 

Leder: Madli Hjermann. 

Medlemmer: Ivar Kvale (kart) og Frode Nysted (IT).  

Kart  

Det er gitt ut nytt sprintkart for Haugesund sentrum i 2020 i forbindelse med arrangeringen av NM 

sprint. Kartet har målestokk 1:4000 og er utgitt med sprintnorm (ISOM2007). Kartet er synfart av 

Oddvar Taksdal og layout er av Ivar Kvale. Kartet er med i konkurransen om å bli årets norske o-kart. 

Vi har ønsket å få et revidert, nytt kart for Byheiene, med utgangspunkt i treninger og løp fra O-hytta. 

Det er sendt ut forespørsler i 2020 og avtale er inngått med Offtrack AS om synfaring og tegning av 

nytt kart i løpet av 2021. Kartet dekker 8 km2 og skal oppfylle gjeldende kvalitetskrav for 

orienteringskart, får en målestokk på 1:10 000 og skal følge standard ISOM2017. Synfaringen skulle 

vært gjort før påske, men har måttet utsettes grunnet koronarestriksjoner. Sprintkartet vil bli 

oppdatert til ny kartnorm (ISSprOM 2019) våren 2021. 

 

I 2020 ble kartplanen for 2016 til 2026 revidert, se vedlagte kartplan. 

IT 

I 2020 har vi fornyet en 3-årig lisens av OCAD Orientering lisens. Vi har da to fulle OCAD lisenser 

(karttegning og løypelegging) i tillegg til 2 lisenser for løypelegging. 

I 2020 har IT hjulpet med tidtaking på NM sprint. Tidtakingen var ellers kjøpt inn av EQTiming.  

I tillegg sørget vi for resultatservice og ranking-føring for Nærløpskarusellen Nord-Rogaland, 

Høstkøppen og Nattsprintkøppen.  

 

For Kart- og It-utvalget, 

Ivar Kvale, Frode Nysted og Madli Hjermann 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARTPLAN 2016 - 2026  

Haugesund IL Orientering, revidert 2020 
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 l 

kommunalt 

1:10 000 2018/19 

3 Djupadalen 4,5 Nærkart Haugesund Ny konst / 

kommunalt 

1:10 000 2021 

4 Førland Sør 6,7 Nærkart/ 

konkurranse 

Tysvær Ny konst / 

kommunalt 

1:10 000 2023 

5 Mykje skole 2 Nærkart 

(revisjon) 

Karmøy Eks. kart 1:10 000 2022 

6 Årabrot 3,7 Nærkart 

(revisjon) 

Haugesund Eks. kart 1:10 000 2022 

7 COOP Obs 

kartet 

1,5 Nærkart 

(revisjon) 

Haugesund Eks. kart 1:10 000 2023 

8 Rossafjell 7 Nærkart/ 

konkurranse 

Tysvær Ny konst / 

kommunalt 

1:10 000 2025 

9 Nordheim-

Vormedal 

3,5 Nærkart 

(revisjon) 

Karmøy Eks. kart 1:10 000 2026 

* Delvis utført i forb.med DM 2017, utsetter videre arbeid Kart i kursiv er ferdige 

 

 

 



SPRINTKART: 

Pri Navn Areal 

(km2) 

Karttype Kommune Grunnlag Målestokk Planlagt 

1 Haugesund 

sør, del 1 

4 Nærkart/ 

konkurranse 

Haugesund Ny konst / 

kommunalt 

1:5000 2023 

2 Haugesund 

sør, del 2 

2,5 Nærkart/ 

NM-kart 

Haugesund Ny konst 1:4 000 2019/20 

3 Førre-

Frakkagjerd 

2,5 Nærkart/ 

konkurranse 

Tysvær Ny konst / 

kommunalt 

1:5000 2025 

4 Haraldsvang-

Elvegård 

4,5 Nærkart Haugesund Oppdatere. 

eks. kart 

1:5000 2023/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsrapport 2020 turorienteringsutvalget 

Leder: Randi Engløkk. 

Medlemmer: Knut Bendik Kvala, Liv Grete Vold, Fridtjof Rachor, Dag Abel Sveen. 

 

Turorientering: 

I 2020 økte salget både av turorienteringskonvolutter og salg via nett. Det ble solgt 405 

turorienteringskonvolutter, mot 338 i 2019. På nett ble det lastet ned 53 turpakker og 57 

enkeltturer mot hhv 13 (av hver) i 2019. HIL orientering valgte å starte turorienterings-

sesongen som planlagt til tross for mye usikkerhet knyttet til koronapandemien og 

smittevernstiltakene som ble satt inn like før oppstart.  

 

Postene var i 2020 plassert på 4 kart – Djupadalen, Steinsfjell, Moksheimskogen og Årabrot. 

Postene på Årabrotkartet ble ikke gjort tilgjengelig før 01.09.20 for å unngå hekkesesongen 

til fulger i området. Det ble tilsammen satt ut 65 poster, og det ble utarbeidet 4 grønne 

turer. De grønne turene var tilgjengelig for gratis nedlastning, og klubben ble etter søknad 

tilkjent tilskudd fra NOF pga at vi hadde dette tilbudet. Utsalgsstedene har i 2020 vært 

servicekiosken til COOP OBS, samt Intersport Haugesund. I tillegg har ulike bedrifter kjøpt 

mapper til sine ansatte.  Turorienteringssesongen 2020 varte fra 23.03. til 31.10., og det ble 

trukket vinnere av sesongpostene vår, sommer og høst. 

 

Stolpejakten: 

Stolpejakten 2020 ble gjennomført for tredje året, med 50 stolper satt ut i Haugesund 

(Kyststien, Haraldsvang, Byparken) og 30 stolper i Karmøy (Lindøy og Skudeneshavn). 

Stolpene var ute fra mai til november. Antall registrerte stolpejegere var i 2934 personer, en 

økning med 65% i forhold til forrige år (2019). 10 vinnere ble trukket ut, og de fikk tilbud om 

å hente premier hos Haugaland Kraft. Vi fikk trykket opp 3000 stk brosjyrer, som ble fordelt 

på følgende steder: Obs Amanda, Jafs Gardsenteret, Lasse Sport, Intersport, Norli 

Haugesund, hosCarlos, Norli og Sport1 i Skudeneshavn.  

 

For Turorienteringsutvalget 

Randi Engløkk og Dag Abel Sveen 



 

Årsrapport 2020 O-hytta 

Leder: Torunn Våg 

Medlem: Oskar Våg 

 

Orienteringshytta brukes som utgangspunkt for orienteringsløp og trening. Hytta var åpen med salg 

til turgåere søndager i januar og februar, med siste vaffelsøndag 16. februar. Den 17. februar ble 

hytta tømt for innhold, før riving i mars.  

 

 

Årsrapport 2020 Ny O-hytte 

 

2020 vil bli husket som det året vi bygget ny o-hytte i Djupadalen, selv om vi ikke klarte å få 

tatt den i bruk dette året. Den 9. mars ble første spadestikk tatt av ordfører Arne Christian 

Mohn, sammen med en av vår yngste medlemmer Linnea Kvala og vårt eldste medlem, Einar 

Sæbø.  

 

Siden overtok gravemaskin og folk fra NGS-Maskin, og disse ferdigstilte grunnarbeidene. I 

slutten av mai kunne så byggmestrene Geir Ove Stokke og Olav Andre Olsen starte med 

trearbeidene, og vi hadde tett hytte og kranselag 25. juni.  Siden har arbeidet stort sett gått 

sikkert og fint fremover, frem til byggmestrene var ferdige i november.  

 

I løpet av høsten var det dialog med Haugesund kommune angående grøft og VA-anlegg. Vi 

fikk avklart endelig trasé og deling av kostnader mellom kommunen og klubben. 

 

Det har vært utført mye dugnadsarbeider i og rundt hytta. Det begynte med skoging, og 

rydding etter kommunal skogning. Siden har dugnadsgjengen montert isolasjon i vegger og 

tak i hele bygget. Kjøkkenet er montert, utebod kledd med plater, reoler montert i boder, 

hytta vasket ut og boss ryddet og kjørt bort. En kjempefin dugnadsinnsats av o-gruppas 

medlemmer er lagt ned i løpet av året. 



 

Vi er stolte av den fine o-hytta vi har fått, noe og arkitekten Stein Jarle Helgeland kan være.  

Nå kan vi se frem til våren 2021 da hytta kan tas i bruk. 

 

Lars Johan Milje, byggeleder 

 

 

 

 

 

Haugesund 17.04.2021 

Styret HIL Orientering 

 

 

 

 

 

 

 


