Haugesund IL Orientering 2016

Styrets årsrapport for 2016
Styret i HIL Orientering har i 2014 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 2016 fram mot
positivt vedtak i Haugesund bystyre om festeavtale for tomt til ny-o-hytte 14. desember.
-Vi har deltatt på på FNF-møter- forum for natur og friluftsliv og det nyopprettede Friluftsforum
(friluftsorganisasjoner i Haugesund kommune).
-Klubben var vertskap for kurs i Emit-tidtaking 15. mar.s Arrangør var NOF og kursleder var Dag
Øksenholdt. Det var 6 deltagere fra klubben og 2 fra Odda OL.
-Klubben hadde to deltagere på kompetansehevingseminar på Gardemoen i regi av NOF, der Strategi
2010 og synlighet for o-sporten var tema.
Økonomien i laget er jevnt over 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 har fortsatt. Det totale medlemstallet er
stabilt, men særlig antall aktive medlemmer under 13 år økte. Klubben hadde 31.12.2016 213
medlemmer. Antall aktive medlemmer steg til 180. Det må fortsatt være en av klubbens viktigste
oppgaver i 2016 å rekruttere nye medlemmer og ta vare på nye medlemmer.
Styret vil takke medlemmene for alt arbeid som er lagt ned i 2016, 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: Erik Engløkk
Rekruttkomité: Kathrine Marie Haga Nesse
Leder Kart: Ivar Kvale
Leder Tur O-utvalg: Jana Elena Koser
Varamedlem /Leder ungdomsutvalg: Ingvild Paulsen Vie

Haugesund IL Orientering 2016
Medlemskontingent 2016:
Barn/Student 480,(950,-)
Voksne:
580,(1100,-)
Familie:
730,(1500,-)
(Total kontingent inkl medlemskap i alliansen)
Antall medlemmer 31.12.14:

213 (198)

Aktive

180 (163)

Alder
0-5
6 – 12
13 – 19
20 – 25
26 –

Damer
2 (2)
31 (18)
5 (6)
4 (1)
45 (28)

(Tallene fra 2015 i parantes)

Herrer
3 (5)
38 (37)
21 (18)
6 (4)
58 (44)

I 2016 var 100 av våre medlemmer under 20 år!
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Nye kart 2015:
HIL orientering har laget følgende kart 2016:
Sveio Nord, ferdigstilt til KM i august.

2016

Arrangerte løp (Kretsløp/ DM/Nasjonalt):
HIL Orientering arrangerte følgende løp i 2016
30. april: Kretsløp på det nye Hauge-Gard-kartet. Samlingsplass på Haraldshaugen camping med 88
deltagere.
Løpsleder: Borghild Hervik Hansen
Løypelegger: Ivar Kvale
27. august: KM mellom på det nye Sveio-Nord kartet. Samlingsplass ved golfbanen i Sveio med 192
deltagere.
Løpsledere: Magnar Sætre, Stein Jarle Helgeland, Erik Vie
Løypelegger: John Arvid Djupesland
28. august: KM stafett på det nye Sveio-Nord kartet med 48 lag.
Løpsledere: Magnar Sætre, Stein Jarle Helgeland, Erik Vie
Løypelegger: Knut Steffen Kvala
2. juledag. Krokavassnuten opp med 60 deltagere
Løpsleder: Erik Vie
Komiteer i 2016:
Sportslig utvalg:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Rekruttering (leder):
Rekruttering, barneidr.ansv:
Rekruttering:

Erik Engløkk
John Arvid Djupesland
Bjørn Egil Vikse
Solfrid H. Thuestad
Grethe Paulsen Vie
Katrine Nesse
Kari Ringdal

Kart og IT utvalg:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Ivar Kvale
Inger K Haavik
Johannes Djupesland
Frode Nysted

Materialforvalter:

Erik Utne Vie

Turorienteringsutvalg:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Jana Elena Koser
Knut Bendik Kvala
Randi Engløkk
Anita Sælevik
Liv Grethe Voll

Djupadaltkomiteen:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Erik Utne Vie
Arvid Kobbeltvedt
Janne Hetland

O-hytta:
Leder:
Medlem:

Torunn /Oskar Våg
Torunn /Oskar Våg

Revisorer:
Revisor:
Revisor:

Henry Røthing
Knut B Kvala

Ungdomsrådet:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Ingvild P. Vie
Johannes Djupesland
Kristina Voll

Valgkomité:
Erik Vie
Linn Wikstrøm
Finn Morten Jacobsen

Leder
Medlem
Medlem

Prosjektkomité ny o-hytte:
Jan Seffensen.
Helge Jørgensen
Anita Sælevik
Astrid Røthing
Erik Nesse
Stein Jarle Helgeland.
Henry Røthing
Astrid Røthing

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Hederstegn
På markeringen av Haugesund Idrettslag 110-års jubileum 19. november ble det delt ut hederstegn
til følgende personer i HIL Orientering:

Gull:
Einar Vestvik
Sølv:
Borghild Hervik
Jan Steffensen
Wigard Nilsen
Lars Vestvik
Peder Svein Grønås
Arvid Kobbeltvedt
Haugesund, 15.02 2017
Styret v/Grethe Paulsen Vie

Årsrapport 2016
Sportslig utvalg og rekruttutvalg
Leder sportslig utvalg:
Medlemmer:
Leder rekrutt utvalg:
Medlemmer:

Erik Engløkk
John Arvid Djupesland, Bjørn Egil Vikse og Solfrid Thuestad
Grethe Paulsen Vie
Sigleif Steinsvåg, Katrine Haga Nesse, Kari Anne Ringdal

Vi har igjen hatt et år der våre løpere deltar på mange o-løp, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Ingvild Paulsen Vie gjennomførte en flott langdistanse i NM og fullførte som nr. 9 av 55 i D17-18E.
På sprinten i Hovedløpet fullførte Sigurd Paulsen Vie som nr. 15 av 72 i H15.
Kristina Voll kvalifiserte seg til finalen i NM sprint.
Vi har også hatt flotte resultater lokalt. I Rogalandsrankingen vant Ingvild Paulsen Vie D17-20, og HILløpere ble premiert også i H13-14, H15-16, D40 og H40. I DM individuelt deltok vi med 26 løpere, og
fikk følgende distriktsmestere: Ingvild Paulsen Vie i D17-18 og Johannes Djupesland i H17-18. På
stafetten stilte vi flere lag, men denne gangen uten topplasseringer. Ungdommene forsynte seg også
i år godt av KM-medaljene, bl.a. fikk vi følgende kretsmestere: Sigurd Paulsen Vie i H15-16
(langdistanse), Johannes Djupesland i H17-20 (langdistanse) og Ingvild Paulsen Vie i D17 (natt). Også
blant seniorene fikk vi en kretsmester, Randi Engløkk i D40 (langdistanse). På KM Stafett ble HIL-laget
med Aleksander Jørgensen, Magnus Engløkk og Sigurd Paulsen Vie kretsmestere i D/H13-16.
Natt-o-løp
Den tradisjonelle natt-sprintkarusellen ble også arrangert denne vinteren.
Vintertrening
Våre faste tirsdagstreninger utenom o-sesongen har vi kjørt fra DOA. I tillegg hadde vi våre faste
intervalløkter om onsdagen, og o-tekniske treninger på lørdager.
Treningsleir i Danmark
Tradisjonen tro reiste vi i mars til Danmark på treningsleir og deltagelse på NordJysk to dagers. Det
ble en fin o-opplevelse for de fleste.
Tirsdagstreninger
Hele sesongen kjørte vi o-tekniske treninger eller deltok på Grannekarusell de tirsdagene det ikke var
nærløp. Rekruttgruppen hadde eget opplegg. Vi hadde godt oppmøte på disse treningene.
Klubbmesterskap
Klubbmesterskap sprint var lagt inn som del av kretsløp sprint ved Haraldshaugen 30. april. Vi fikk
følgende mestere: Henrik Haga Nesse i H-16, Kristina Voll i D17- og Johannes Djupesland i H17-.

Det tradisjonelle klubbmesterskap i terreng ble arrangert fra o-hytta 27. september. Værgudene viste
seg fra sin verste side, og det innvirket nok på deltakelsen: 12 deltagere i konkurranseklassen og 4
løpere i nybegynnerløypa. Mesterskapet ble gjennomført etter tradisjonell modell, med fellesstart i
tre ulike løypelengder med gaflinger mellom løypene i tillegg til egen nybegynnerløype. Årets
klubbmestere ble Kristina Voll og Knut Steffen Kvala.
Nærløp
Det ble arrangert 8 løp i den lokale nærløpskarusellen med HIL som arrangør av 3 av disse løpene.
Totalt har vi hatt 76 løpere i løypene Lang, Mellom og Kort, og 70 Nybegynnere.
Høstjakt
De fem søndagene i oktober avviklet vi høstjakta med nybegynnerløype og ei mellomlang løype.
Løpene arrangeres med omvendt jaktstart og plasspoeng føres i en total ranking på de fire løpene.
Det deltok fra 10 til 24 løpere på hvert løp i høstjaktklassen. I nybegynnerklassen varierte det fra 1 til
10 deltakere.
Klubbtur til O-festivalen og Olalia
-Vi arrangerte klubbtur til O-festivalen, Sarpsborg, 24-26. juni. Det var 14 deltagere fra klubben.
Helga ga mange utfordringer i krevende østlandsterreng, men gode erfaringer å ta med seg.
-Helga 28-20. oktober arrangerte vi for første gang en klubbtur til Olalia. Det var 31 deltagere i
alderen 5-50 år. På programmet sto fjelltur, leker og HIL Orienterings lagkonkurranse. Helga ble
avsluttet med deltagelse i siste høstjakta, som gikk fra Oppheim den søndagen.
ROOTS
Vi arrangerte to ROOTS-samlinger i året som gikk:
-ROOTS-samling 30.april-1. mai på Norheim skole, Karmøy - 16 deltagere fra Ganddal, Haugesund,
Stavanger.
-ROOTS-samling 24-25. september på Ålgård - 24 deltagere fra Haugesund, Sandnes, Ganddal,
Stavanger, Egersund. På denne samlingen var Carl Godager Kaas invitert til å holde foredrag for
ungdommene.
Rekrutter 6-12 år
Rekrutteringen til klubben er god, og ved utgangen av 2016 var det registrert 67 aktive barn fra 6-12
år.Rekruttene har hatt egne treninger på tirsdager gjennom hele 2016. I løpet av året ble det
gjennomført 22 utetreninger i Haraldsvang og v/Eivindsvatnet. I gjennomsnitt var det 25 barn med på
hver trening. I tillegg deltok rekruttene på 3 nærløp/klubbmesterskap.
"Foreldre-med-på-treninger" har vært et mål. Vi har på tirsdagstreningene fortsatt opplegget med
«Råtass-løp», med til sammen 10-12 poster. De har bestått av tre korte sløyfer og en lang sløyfe med
alle poster, som kan løpes til slutt. Vi har hatt god hjelp av foreldre under treningene – noe som er
viktig for å klare å gjennomføre treninger med så mange barn. Rekruttene har fått grunnleggende
opplæring i orientering, med en kombinasjon av lek og en progresjon i utviklingen for de største, jmf
Nivåstigen i o-teknikk. Også i år ble utesesongen avsluttet med nattløp – denne gang i Haraldsvang..
Det var en suksess, med rundt 30 deltagere.

Trenere for de yngste (6-10 år) har vært Tor Arne Ulsund Hansen (vår), Kathrine Haga nesse (vår),
Vegard Engesli (vår, høst, vinter), Erik Vie (høst, vinter) og Grethe P. Vie (vår, høst). Kari Anne Ringdal
har vært ansvarlig for det sosiale, med frukt og kveldsmat etter treninger!
Sigleif Steinsvåg har vært trener for de eldste rekruttene gjennom hele året. Gruppen har hatt egne
o-tekniske treninger i Vangen og Djupadalen tilrettelagt for aldersgruppen 11-13 (14) år gjennom
hele utesesongen. De har i tillegg deltatt på litt flere nærløp. Det har vært en stabil gruppe, med 15
barn høsten 2016, og dette lover godt for rekrutteringen inn i ungdomsklassene.
Vi arrangerte to o-troll-samlinger i løpet av året:
Rekruttsamling ved O-hytta i Djupadalen lørdag 18. juni med 19 deltagere fra Haugesund.
Rekruttleir i Sauda 10-12. september, i samarbeid med Sauda o-klubb.
Sommar-o-skole:
Vi arrangerte for første gang sommer-o-skole. Ingvild Paulsen Vie, Kristina Voll og Johannes
Djupesland organiserte og ledet somme r-o-skolen. Den ble arrangert 28. juni-1. juli, med løp og
treninger i Vangen og Djupadalen. Det var 12 deltagere på o-skolen.
Skoleaktivitet
Vi deltok I Haugesund kommunes nye satsing med Idretts-SFO , og hadde orientering for 50 barn på
på Solvang skole.
Norheim skole og Brakahaug skole hatt orientering på aktivitetsdager våren 2015
Friluftslivets dag
På Friluftslivets dag 4. september i Djupadalen hadde vi speed-o ved o-hytta og informasjon om våre
aktiviteter 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.
Haugesund 15.02 2016
For Haugesund IL sportslig utvalg og rekruttutvalg
Erik Engløkk og Grethe Paulsen Vie

Turorientering
Årsrapport 2016
Sesongen 2016 har turorienteringsgruppen hatt tilbud om tre kart. Disse har vært Eivindsvatnet
rundt, Moksheim og Hauge-Gard. Totalt 60 poster ble satt ut og kunne kjøpes som en komplett
turpakke i tradisjonell konvolutt eller på internett. I tillegg var det mulighet å kjøpe enkelturer på
nett.
Salget av turer på nett har steget fra 3 turpakker i fjor til 12 pakker i år og det ble solgt 7 enkle turer
som er nesten likt salget i fjor der det ble solgt 6 turer. Fremdeles er det nok slik at de fleste synes
det er greit å kjøpe turpakken ferdig sammensatt. Positivt er at de tre grønne turene er lastet ned
totalt 520 ganger (277 i fjor)!
Mappene har vært solgt fra O-Hytta, Intersport, Haugesund Turistforening og Obs! I tillegg er det
som tidligere år blitt solgt direkte til bedrifter. Totalt antall solgte turpakker ble 455 stk, en nedgang
på 22 i forhold til fjoråret. Avviket skyldes blant annet at 20 mapper som tidligere ble solgt til
Haugesund Sparebank nå inngår som en del av sponsoravtalen og regnes dermed ikke som ”solgt”. I
tillegg har noen bedrifter gått vekk fra å kjøpe mapper til ansatte, men heller ønsker å sponse
medarbeidere hvis de kjøper mappen selv.
Turorienteringsgruppen har prøvd å kompensere for tapt salg ved å øke markedsføringen gjennom
radio, FB, oppslag i områder der vi tilbyr turorientering og en postkasse ved O-hytta med gratis
grønne turer og informasjon om turorienteringstilbudet og HIL orientering.
Klubben mottok til sammen kr. 14 000 i tilskudd fra NOF for tur-o aktiviteter. De var fordelt med kr.
8000,- til Grønne turer og kr. 6000,- til Finn fram dag.
Det kan også bemerkes at til tross for mange bynære poster har de fleste fått henge i fred, men med
noen unntak også i år.
Turorienteringsgruppen 2016 har bestått av:
Randi Engløkk
Anita Sælevik
Knut Bendik Kvala
Jana-Elena Koser

Jana-Elena Koser
Haugesund 13. 02.2017

RAPPORT FRA KART og IT UTVALGET 2016
KART og IT utvalget har i 2016-sesongen bestått av Inger Haavik, Johannes Djupesland, Frode
Nysted og Ivar Kvale, med sistnevnte som leder. I tillegg har Magnar Sætre vært til god hjelp
med erfaring fra sine mange år som kartansvarlig,
2016 har vært et relativt rolig år når det gjelder produksjon av kart.
Helt nytt kart over Sveio Nord ble klart til KM mellomdistanse og KM stafett i august. Dette
kartet ble også koblet til Tveitalifjell slik at vi her har kan arrangere løp på tvers av grensene
mellom disse to kartene.
Gjennom året har det vært jobbet med ny kartplan for de neste 10 årene. Planen følger
vedlagt på neste side.
På slutten av året fikk vi en utfordring fra Haugesund kommune ved at det er satt
begrensninger til å gjennomføre arrangement i nedslagsfeltet for Krokavatnet i tillegg til de
restriksjoner vi allerede hadde til nedslagsfeltet til Stakkestadvatnet. Vi vil forfølge den saken
videre i 2017.

12. februar 2017
Ivar Kvale

Vedlegg: Kartplan 2016

KARTPLAN 2016 - Haugesund IL Orientering
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Orienteringshytta Djupadalen
Årsrapport 2016
Leder: Torunn Våg
Medlem Oskar Våg

Bruksområde:
Orienteringshytta brukes som utgangspunkt for orienteringsløp og trening i Djupadalen. Hytta er
åpen med salg til turgåere søndager fra september og fram til påsken. Hytta blir også lånt ut til ulike
organisasjoner.

Aktiviteter:
I 2016 var hytta åpen med salg 26 søndager.
På friluftslivets dag 2.septembe og 2. juledag var det meget godt besøk med stort salg.
Da vi overtok hytta i mai 2015 var det luktproblemer i forbindelse med toalettene, dette løste i med å
kjøpe og bruke 2-3 liter sanitærvæske i toalettene og staking og rensing av utluftingsventilene på
taket. Etter dette har vi ikke hatt problemer med lukt. Da vi startet opp i høst var det litt lukt og vi
brukte 2 liter med sanitærvæske.
Før oppstart 2. september friluftslivets dag hadde Haugesund kommune slått gresset og kantene
rundt O-hytta og klippet plenen.
Det har ikke vært noen felles dugnad i år.
Fra påske og fram til sommeren, og fra august og til høstferien har «åpen barnehage KM-huset»
disponert hytta torsdager kl. 10 – 13. Dette har vært kostnadsfritt for barnehagen.
Vi har også lånt ut hytta til speidere.

Planer:
Hytta ble sist malt utvendig i 2006. Hytta og alt utvendig trevirke trenger nå vask, videre
maling/beisning. Denne jobben er ikke blitt prioritert i år heller pga. planer om nybygg
Det er satt opp liste for drift for 2017 noen har trukket seg og nye er blitt spurt og sagt ja Vi vil takke
alle medlemmene for innsatsen i løpet av året. O-løperne har vært flinke til å finne fra til alle
matvarene i hytta og organisere søndagene. Det er mange tilfredse turgåere som besøker oss.
Haugesund 16. februar 2017
Leder og medlem
Torunn og Oskar Våg

Prosjektkomitéen ny o-hytte
Årsrapport 2016

O-Hytteprosjektet har pågått hele 2016. Fokuset første halvår var å se om dette er et prosjekt som er
mulig å realisere - og prosjektet har sammen med styret konkludert med at dette kan la seg
gjennomføre.

På denne bakgrunn ble det sendt inn søknad om festetomt til Haugesund Kommune - og et positivt
svar ble gitt i Formannskapet 14.12.2017. Nå er prosjektet inne i en fase der det skal evalueres
ytterligere teknisk løsning, kostnads- og finansieringsramme, samt søknader om spillemidler etc.

Dersom alt går som ønsket kommer det til å bli fremmet forslag om bygging til styret første halvår
2017, med plan om endelig beslutning på ekstraordinært årsmøte.

16. februar 2017
Jan Steffensen

