
Haugesund IL Orientering 2014 

 

Styrets årsrapport for 2014 

Styret i HIL Orientering har i 2014 hatt 4 styremøter i tillegg til at en del saker har blitt saksbehandlet 

på mail.  Møtene har blitt avholdt i DeepOcean Arena.  

Klubben endret noe på organisering i 2014, med økt fokus på rekrutt og sportslig aktivitet, blant 

annet med at man fikk inn leder av Rekruttutvalget som fast styremedlem. 

 

De viktigste sakene i år har vært: Salg av HIL huset. Det har vært HIL Alliansen som har hatt ansvaret 

for salg av HIL huset, og de har gjort en god jobb med salgsprosessen. Selv om HIL Orientering ikke 

har vært direkte involvert, har vi deltattt på møter angående forhold rundt dette, blant annet i 

forhold til anvendelse av salgssummen av huset. 

Vi har også deltatt på på FNF-møter- forum for natur og friluftsliv, hvor vi har presentert vår aktivitet 

blant annet for partiene i Haugesund. Klubben deltok også i år på forbundets rekrutteringsturne, 

hvor det var inspirasjonssamling i Sørfylket. Her fikk også ungdommene mulighet til å møte en 

mester. 

 

Økonomien i laget er under kontroll. Det blir store svingninger i årsresultatet på grunn av variasjon 

mellom år i forhold til kartproduksjon og støtteordninger.  Årets resultat blir godt, men dette skyldes 

hovedsakelig lav kartproduksjon og utbetaling av tilskudd til kart fra tidligere år. Salget av HIL huset 

er blitt fordelt mellom HIL Friidrett og HIL Orientering etter godkjent fordeling (84/16) 

 

Den gode utviklingen i økning av medlemmer fra 2013 har fortsatt, og klubben har i 2014 passert 200 

medlemmer. Det må fortsatt være en av klubbens viktigste oppgaver i 2015 å ta vare på de nye 

medlemmene og få dem med videre. 

Styret vil takke medlemmene for alt arbeid som er lagt ned i 2014, og alle som har bidratt til at vi kan 

holde høy aktivitet i HIL Orientering. 

 

Styret 2014: 

Leder Borghild Hervik Hansen  

Nestleder/Sekretær Stein Jarle Helgeland  

Styremedlemmer: 

Kasserer: Sverre Bakkevig  

Sportslig leder: Ivar Kvale  

Leder rekrutt: Grethe Paulsen Vie 

Leder Kart: Magnar Sætre  

Leder Tur O-utvalg: Finn Morten Jacobsen  

Varamedlem /Leder ungdomsutvalg: Anne Marte Enerstvedt 



Haugesund IL Orientering 2014 
 

Medlemskontingent  2014: 

Barn/Student  380,-    (850,-) 

Voksne: 430,-    (950,-) 

Familie:  630,- (1.400,-) 

(Total kontingent inkl medlemskap i alliansen) 

 

Antall medlemmer 31.12.14:  212  (182)  (Tallene fra 2013 i parantes) 

 

Aktive     144  (136) 

 

Alder   Damer   Herrer   

6 – 12   16 (21)   22  (19)   

13 – 19   8   (6)   20  (19) 

20 – 25   4   (3)   2    (1) 

26 –   25  (22)   47  (45) 

 

Nye kart 2014: 

 

Det er laget følgende kart i 2014: 

Norheim og  Vormedal skole til sammen 4 km² 

 

Arrangerte løp (Kretsløp/ DM / Nasjonalt): 

 

HIL Orientering arrangerte følgende løp i 2014 

 

31.05.14 KM Ultralang 

Løpsledere: Erik Engløkk / Finn Morten Jacobsen 

Løypelegger: John Arvid Djupesland 

 

 

 

 


