Haugesund IL Orientering 2015
Styrets årsrapport for 2015
Styret i HIL Orientering har i 2014 hatt 6 styremøter. Møtene har blitt avholdt i DeepOcean Arena.
De viktigste sakene i år har vært:
‐Opprettelse av egen komité som skulle utrede mulighetene for oppgradering eller utvidelse av o‐
hytta. Komitéens leder har vært Jan Steffensen. Medlemmer i komitéen har vært Helge Jørgensen,
Anita Sælevik, Astrid Røthing, Erik Nesse, Stein Jarle Helgeland.
‐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 ungdommene mulighet til å møte en mester. Klubben deltok i tillegg på
kompetansehevingseminar på Gardemoen i regi av NOF, der Strategi 2010 og synlighet for o‐sporten
var tema.
Økonomien i laget er god. Det er svingninger i årsresultatet på grunn av variasjon mellom år i forhold
til kartproduksjon og støtteordninger
Den gode utviklingen i økningen av aktive medlemmer fra 2014 har fortsatt. Det totale medlemstallet
gikk litt ned, men særlig antall aktive medlemmer under 13 år, økte. Klubben hadde 31.12.2015 198
medlemmer. Det må fortsatt være en av klubbens viktigste oppgaver i 2016 å ta vare på de nye
medlemmene og få dem med videre.
Styret vil takke medlemmene for alt arbeid som er lagt ned i 2015, og alle som har bidratt til at vi kan
holde høy aktivitet i HIL Orientering.

Styret 2015:
Leder Grethe Paulsen Vie
Nestleder/Sekretær Helge Jørgensen
Styremedlemmer:
Kasserer: Sverre Bakkevig
Sportslig leder: Ivar Kvale
Rekruttkomité: Kathrine Marie Haga Nesse
Leder Kart: Magnar Sætre
Leder Tur O‐utvalg: Finn Morten Jacobsen
Varamedlem /Leder ungdomsutvalg: Kristoffer Kvale

Haugesund IL Orientering 2015
Medlemskontingent 2014:
Barn/Student 480,‐
(950,‐)
Voksne:
580,‐
(1100,‐)
Familie:
730,‐
(1.500,‐)
(Total kontingent inkl medlemskap i alliansen)
Antall medlemmer 31.12.14:
Aktive
Alder
0‐5
6 – 12
13 – 19
20 – 25
26 –

198 (212)

(Tallene fra 2013 i parantes)

163 (144)
Damer
2 (0)
18 (16)
6 (8)
1 (4)
28 (25)

Herrer
5 (5)
37 (22)
18 (20)
4 (2)
44 (47)

Nye kart 2015:
Det er laget følgende kart i 2015:
Lindøy‐kartet ble gitt ut ved sesongstart.
Hovedprosjektet i år har vært det nye sprintkartet "Hauge–Gard", fra sentrum til Kvalsvik, som ble
ferdig sommeren 2015.

Arrangerte løp (Kretsløp/ DM / Nasjonalt):
HIL Orientering arrangerte følgende løp i 2015
25. april: Kretsløp på Vormedal KM Ultralang med 125 deltagere
Løpsleder: Per Bjarne Myhre
Løypelegger: Bjørn Egil Vikse

