Haugesund IL Orientering 2017

Styrets årsrapport for 2017

Styret i HIL Orientering har i 2017 hatt 6 styremøter. Møtene har blitt avholdt i Deep Ocean Arena.
De viktigste sakene i 2017 har vært:
-Planlegging av ny o-hytte. En egen komité har arbeidet med denne saken i hele 2017 fram mot
ekstraordinært årsmøte 30. oktober 2017. Følgende ble vedtatt på det e.o. årsmøtet: Haugesund IL
Orientering vedtar bygging av ny o-hytte i Djupadalen, med innsending av byggesøknad til
Haugesund Kommune høsten 2017. O-hytte prosjektets tilføres 1 mill. kr. fra klubbens egenkapital,
forutsatt positivt vedtak om bygging i Haugesund kommune.
-Oppfølging av strategiplan 2017-2022, med særlig vekt på kompetanseheving. Vi har blant annet
hatt kurs Emit-tidtaking, 24-25. april, og hatt nye voksne inn i oppgaver som løpsledere og
løypelegger. Vi har hatt én deltager på Trener 2-kurs og to deltagere på kompetansehevingseminar
på Gardemoen i regi av NOF, med foredrag om tur-o, jenteprosjektet, trening av barn og ungdom, for
å nevne noe.
-Vi har også i 2017 hatt fokus på rekruttering og aktiviteter for barn og unge. NOF støtter opp om
aktiviteter som kan øke rekruttering til klubbene og i tiltaksplanen for 2017 la vi opp til flere
aktiviteter som også ga betydelig økonomisk støtte fra NOF. Her kan nevnes pilotprosjekt for tur-omedlemskap, tur-o-poster for funksjonshemmede, Flex-o-løp, sommer-o-skole og Finn-fram-dag
(Friluftslivets dag).
-Vi besluttet å arrangere Fjord-O 2018 og NM sprint 2020. Borghild Hervik Hansen har påtatt seg å
være leder av hovedkomiteen for NM.
-Styremedlemmer har deltatt på på to FNF-møter (forum for natur og friluftsliv) og ett møte i det
nyopprettede Friluftsforum (friluftsorganisasjoner i Haugesund kommune).
-Et utvalg har deltatt i evaluering av HIL Alliansen vår og høst 2017, for å tydeliggjøre organisasjonen
og styrke forståelsen av lagets oppbygging og virkemåte. Arbeidet resulterte i forslag til en ny
organisasjonsplan for HIL Allianse, som legges fram på HIL Allianseidrettslag sitt årsmøte i mars. Grethe

Paulsen Vie og Erik Engløkk deltok i denne arbeidsgruppen, som også hadde representanter fra HIL
Friidrett og HIL Allianse.
-Klubben hadde 31.12.2017 189 medlemmer. Antall aktive medlemmer var 165. Det må fortsatt
være en av klubbens viktigste oppgaver i 2018 å rekruttere nye medlemmer og ta vare på nye
medlemmer.
Styret vil takke komiteer, utvalg og medlemmene for alt arbeid som er lagt ned i 2017, og alle som
har bidratt til at vi kan holde høy aktivitet i HIL Orientering.

Styret 2017:
Leder Grethe Paulsen Vie
Nestleder/Sekretær Helge Jørgensen
Styremedlemmer:
Kasserer: Sverre Bakkevig
Sportslig leder: Erik Engløkk
Rekruttkomité: Kari Anne
Leder Kart: Ivar Kvale
Leder Tur O-utvalg: Jana Elena Koser
Varamedlem /Leder ungdomsutvalg: Kristina Voll

Haugesund IL Orientering 2017
Medlemskontingent 2017:
Barn/Student 480,(950,-)
Voksne:
580,(1100,-)
Familie:
730,(1500,-)
(Total kontingent inkl. medlemskap i alliansen)
Antall medlemmer 31.12.17:

189 (213)

Aktive

170 (163)

(Tallene fra 2016 i parantes)

Nye kart 2017:
HIL orientering har laget følgende kart 2017:
Kattanakk Nord , ferdigstilt til DM i september.
Arrangerte løp (Kretsløp/ DM/Nasjonalt):
HIL Orientering arrangerte følgende løp i 2016
24. mars: KM natt på Sveio Nord kartet med 51 deltagere. Løpsleder. Grethe Paulsen Vie.
Løypelegger Sigleif Steinsvåg.
29.april: Kretsløp sprint på det nye Hauge-Gard-kartet. Samlingsplass på Skeisvang videregående
skole med 68 deltagere. Løpsleder: Erik Vie. Løypelegger: Randi Engløkk
Løypelegger: Ivar Kvale
2-3. september: DM/Vestlandsmesterskap på det nyreviderte Kattanakk-Nord kartet med 266
deltagere. Samlingsplass bak Solandsbakkane barnehage. Løpsleder: Erik Vie. Løypelegger
langdistanse: Helge Jørgensen, løypelegger stafett: Ivar Kvale.
2. juledag: Krokavassnuten opp med 62 deltagere. Løpsleder: Erik Vie
Komiteer i 2017:
Sportslig utvalg:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Rekruttering (leder):
Rekruttering, barneidr.ansv:

Erik Engløkk
John Arvid Djupesland
Bjørn Egil Vikse
Sigleif Steinsvåg
Grethe Paulsen Vie
Kari Anne 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:
Medlem:

Erik Utne Vie
Arvid Kobbeltvedt
Inge Fjeldheim
Jostein Baustad

O-hytta:
Leder:
Medlem:

Torunn /Oskar Våg
Torunn /Oskar Våg

Revisorer:
Revisor:
Revisor:

Henry Røthing
Knut B Kvala

Ungdomsrådet:
Leder:
Medlem:
Medlem:

Kristina Voll
Johannes Djupesland
Kristina Voll

Valgkomité:
Leder
Medlem
Medlem

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

Haugesund, 20.02 2017
Styret v/Grethe Paulsen Vie

Erik Vie
Vegard Engesli

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Årsrapport 2017
Sportslig utvalg og rekruttutvalg
Leder sportslig utvalg:
Medlemmer:
Leder rekrutt utvalg:
Medlemmer:

Erik Engløkk
Sigleif Steinsvåg, John Arvid Djupesland og Bjørn Egil Vikse
Grethe Paulsen Vie
Kari Anne Ringdal

*****

Vi har igjen hatt et år der våre løpere deltar på mange o-løp, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
I NM sprint løp Kristina Voll finale i klasse D17-18. Vi stilte også med et stafettlag bestående av
Kristina Voll, Jostein Baustad, Martin Kvale og Ingvild PaulsenVie.
I NM lang og mellom deltok Ingvild Paulsen Vie i klasse D19-20 E, Kristina Voll i klasse D17-18 E og
Ruben Kobbeltvedt i klasse H17-18 E. I NM stafett løp et lag bestående av Lisbeth Voll, Kristina Voll
og Ingvild Vie inn til en flott plassering i klasse D17.
I NM ultralang deltok Kristina Voll i klasse D17-18.
På Hovedløpet deltok 7 løpere fra HIL Orientering: Aleksander Jørgensen, Vegard Wiig Nystad og
Eivind Engløkk i klasse H14, Sigurd Paulsen Vie, Kristoffer Jørgensen og Tore Ruset Alne i klasse H16
og Tiril Olaussen i klasse D16. Av resultater nevnes særlig Aleksanders 10. plass av 78 på sprinten og
Sigurds 15. plass av 61 på langdistansen.
Også i år har løpere fra HIL Orientering gjort seg godt bemerket lokalt. I Rogalandsrankingen vant
Kristina Voll klasse D17-20, Aleksander Jørgensen vant klasse H13-14 og Sigurd Paulsen Vie vant
klasse H15-16.
I DM individuelt deltok vi med 26 løpere, og fikk følgende distriktsmestere: Sigurd Paulsen Vie i klasse
H15-16, Jostein Baustad i klasse H19-20, Arne Stakkestad i klasse H70, Aleksander Jørgensen i
klasse H13-14 og Kristina Voll i klasse D17-18. På stafetten stilte vi med 7 lag. I klasse H13-16 ble det
seier til laget bestående av Tore Ruset Alne, Aleksander Jørgensen og Sigurd Paulsen Vie
Ungdommene forsynte seg også i år godt av KM-medaljene, bl.a. fikk vi følgende kretsmestere: Natt:
Ingvild Paulsen Vie i klasse D17, Sigurd Paulsen Vie i klasse H15-16. Sprint: Aleksander Jørgensen i
klasse H13-14 og Sigurd Paulsen Vie i klasse H15-16. Langdistanse: Sigurd Paulsen Vie i klasse H15-16.
Stafett: Lag bestående av Magnus Engløkk, Eivind Engløkk og Sigurd Paulsen Vie i klasse 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 Deep Ocean Arena. I år var vi så
heldige å få inn Anne Sætre som trener for ungdommene. I tillegg hadde vi våre faste intervalløkter
om onsdagene.
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 har det vært gjennomført en egen klubbkarusell med løp de tirsdagene det ikke har
vært nærløp eller andre løp. Treningsløpene på tirsdager startet opp igjen etter noen års pause.
Rekruttgruppen har hatt eget opplegg med godt oppmøte.
Klubbmesterskap
Årets klubbmesterskap gikk av stabelen fra O-hytta 26.september. 22 løpere stilte til start i
konkurranseklassen, og i tillegg var det 14 deltakere i rekruttklassen. Årets klubbmestere ble Sigved
Gramstad og Tiril Olaussen.
Nærløp
Det ble arrangert 8 løp i den lokale nærløpskarusellen med HIL som arrangør av 2 av disse løpene.
Flex-o-løp
Det ble arrangert flex-o-løp 6 lørdager, 3 på våren og 3 på høsten, som erstatning for den
tradisjonelle Høstjakta.
Klubbtur til Pinseløpet og O-festivalen
Vi arrangerte klubbtur til Pinseløpet (17 deltagere) og O-festivalen på Oppdal 23-25. juni (11
deltagere). De to helgene ga mange utfordringer i krevende østlandsk og trøndersk terreng, men
gode erfaringer å ta med seg.
ROOTS
Vi arrangerte én ROOTS-samlinger i året som gikk:
-ROOTS-samling 24-26. mars i Sveio. Dette var samtidig med KM-natt, som gikk fra golfbanen i Sveio.
Det var 31 deltagere fra Haugesund, Ganddal og Stavanger.
Rekrutter 6-12 år
Rekrutteringen til klubben er fremdeles god, og ved utgangen av 2016 var det registrert 60 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. Trenere i 2017 har
vært Erik Vie, Vegard Engesli og Grethe P. Vie (1-5. klasse), Sigleif Steinsvåg (6-7- klasse) og Anne
Sætre (13-20 år). Kari Anne Ringdal har vært assistenttrener og ansvarlig for det sosiale, med frukt og

kveldsmat etter treninger! Ved utgangen av 2017 var det 16 medlemmer i ungdomsgruppa, takket
være veldig god rekruttering nedenfra, med gode og samlende treninger over en lang periode for 6.
og 7. klasse.
"Foreldre-med-på-treninger" har også i 2017 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
ved Stemmen. I år kolliderte dette med Halloween, og det var en liten men ivrig gjeng som deltok,
med god hjelp av klubbens ungdommer.
Vi arrangerte en o-troll-samling i løpet av året:
Rekruttsamling ved O-hytta i Djupadalen lørdag 27. mai med 9 deltagere fra Haugesund.
Sommer-o-skole:
Vi arrangerte for andre gang sommer-o-skole. Kristina Voll, Sigurd Paulsen Vie og Ruben Kobbeltvedt
organiserte og ledet sommer-o-skolen. Den ble arrangert 14-16. august, 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 Lillesund skole.
Verdens orienteringsdag
Sigleif Steinsvåg gjennomførte et flott opplegg på verdens orienteringsdag på Norheim skole 24. mai.
300 elever deltok denne dagen.
Friluftslivets dag
På Friluftslivets dag 4. september i Djupadalen hadde vi natursti med o-poster trykket i folderen som
ble delt ut.

Haugesund 20.02.2017
For Haugesund IL sportslig utvalg og rekruttutvalg
Erik Engløkk og Grethe Paulsen Vie

Turorienteringsgruppen –
Aktivitetsrapport 2017
Sesongen 2017 har turorienteringsgruppen hatt tilbud om fire kart. Disse har vært ByheieneKattanakk, Elvegård, Friluftslivets hus og Sveio golfbane. Totalt 60 poster ble satt ut og kunne kjøpes
som en komplett turpakke i tradisjonell konvolutt eller på internett. I tillegg ble det arrangert en
julekalender der kartene kunne lastes ned gratis. Den ble også tilsendt per mail til alle som er
registrert på turorientering.no. Her var det lagt ut 24 poster gjennom hele desember.
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 443 i 2016 til
415 i 2017. Utenom det ble det solgt 10 turpakker på nett og 2 enkelturer.
For å motvirke nedgang i antall turorienterere/solgte mapper har vi forsøkt flere tiltak:
 Det ble arrangert en oppstartsdag med salg av kake og kaffe og mulighet for å kjøpe tur-o
mappen. Dette viste seg til å være populært og skal gjentas i 2018, denne gang med pre-salg av
mapper (salg av mapper 3-4 dager før de kommer i vanlig salg) for å friste til enda større
oppmøte.
 HIL orientering var med som pilotklubb der vi tilbød medlemskap i klubben via turorientering
som en del av 1% strategien til NOF
 HIL turorientering var med som pilotklubb for å tilby turorientering for funksjonshemmede der
minst 30 poster måtte være universell utformet (julekalenderen var en del av dette opplegget)
Julekalenderen og postene ble i tillegg brukt til å markedsføre turorientering for barnefamilier og
vi fikk svært gode tilbakemeldinger på disse postene/turene
Turorienteringsgruppen har også mottatt tilskudd fra Haugesund kommune og NOF. NOF tilskuddet
ble tildelt på bakgrunn av vår deltakelse som pilotklubb.
Det har vært en del herverk på noen utvalgte poster i Elvegård området, mens julekalenderpostene
fikk stortsett henge i fred.
Turorienteringsgruppen 2017 har bestått av:
Randi Engløkk
Anita Sælevik
Knut Bendik Kvala
Liv Grete Voll
Jana-Elena Koser

Rapport fra kart og IT utvalget 2017
KART og IT utvalget har i 2017-sesongen bestått av Inger Haavik, Johannes Djupesland, Frode Nysted
og Ivar Kvale, med sistnevnte som leder.
Revidert 10-årsplan for oppdatering av kart og nye kart ble utarbeidet i begynnelsen av året. Tildeling
av DM og behov for flytting av arena grunnet restriksjoner i bruk av deler av Byheiene førte til at vi
måtte prioritere synfaring av DM-terrenget. Kartet over DM-terrenget vil gjennomgå mindre
korrigeringer og bli utgitt i 2018. Endelig beslutning om å arrangere NM Sprint i 2020 med alle løpene
i Haugesund sentrum gir også føringer i kartproduksjonen. Kartplan vil bli oppdatert i forhold til disse
endringene.
På slutten av fjoråret 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. Det har vært jobbet noe med denne saken i 2017,
spesielt opp mot hvilke restriksjoner som gjøres andre steder i landet. Det planlegges nå for møte
med Haugesund kommune tidlig i 2018 for å forfølge den saken videre.
Vår IT-avdeling har fått flere nye medlemmer som har fått opplæring og trening i bruk av
tidtakingsystemet i forbindelse med DM, nærløp og klubbløp i løpet av året.

14. februar 2018
Ivar Kvale

Vedlegg: Kartplan 2016
KARTPLAN 2016 - Haugesund IL Orientering
SKOGSKART:
Pri Navn
Areal Karttype
(km2)
1 Sveio Nord
10
Konkurranse
-Tveitalifjell
2* Kattanakk
2,5
Nærkart/konkurranse
Nord
3 Vigdarheim
2
Nærkart

Kommune

Grunnlag

Målestokk Planlagt

Sveio

Eks.kart

1:10 000

2016

Haugesund

1:10 000

2018

1:10 000

2017

1:10 000

2019

1:10 000

2020

1:10 000

2021

1:10 000

2022

4

Dragavik

2,5

Nærkart

Tysvær

5

Djupadalen

4,5

Nærkart

Haugesund

6

Førland Sør

6,7

Nærkart/konkurranse Tysvær

7

Mykje
skole
Årabrot
COOP Obs
kartet
Rossafjell

2

Nærkart (revisjon)

Karmøy

Eks. kart /
kommunalt
Ny konst /
kommunalt
Ny konst /
kommunalt
Eks. kart /
kommunalt
Ny konst /
kommunalt
Eks. kart

3,7
1,5

Nærkart (revisjon)
Nærkart (revisjon)

Haugesund
Haugesund

Eks. kart
Eks. kart

1:10 000
1:10 000

2022
2023

Ny konst /
kommunalt
Eks. kart

1:10 000

2024

1:10 000

2025

Ny konst /
kommunalt

1:10 000

2026

8
9
10
11
12

NordheimVormedal
Tveitanes

7

Sveio

Nærkart/konkurranse Tysvær

3,5

Nærkart (revisjon)

Karmøy

3,7

Nærkart/konkurranse Tysvær

* Påbegynnes i forb.med DM 2017
Kart i kursiv er ferdige
SPRINTKART:
Pri Navn
Areal Karttype
Kommune
(km2)
1 Haugesund
4
Nærkart/
Haugesund
sør, del 1
konkurranse
2 Haugesund
2,5
Nærkart/
Haugesund
sør, del 2
NM-kart?
3 Skudeneshav
2,5
Nærkart/
Karmøy
n
NM-kart?
4 Førre2,5
Nærkart/
Tysvær
Frakkagjerd
konkurranse
5 Haraldsvang4,5
Nærkart
Haugesund
Elvegård

Grunnlag

Målestokk
1:5 000

Planlagt

1:4 000

2019/20

Ny konst

1:4 000

2019/20

Ny konst /
kommunalt
Oppdatere.
eks. kart

1:5 000

2021

1:5 000

2022/23

Ny konst /
kommunalt
Ny konst

2018

Orienteringshytta Djupadalen
Årsrapport 2017
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 2017 var hytta åpen med salg 28 søndager.
På friluftslivets dag 3.september, 2. juledag og siste helg i januar var det meget godt besøk med stort
salg.

Før oppstart 3. september friluftslivets dag klippet kommunen plenen..
Det har ikke vært noen felles dugnad i år p.g.a. ny O-hytte.
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.
Som takk for har de overført kr 5000 til ny O-hytte
Det er satt opp liste for drift for 2017noen 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 24. februar 207
Leder og medlem
Torunn og Oskar Våg

Årsrapport prosjekt bygge ny o-hytte

Prosjektet har i 2017 arbeidet intensivt med å klarlegge tekniske forutsetninger for å kunne bygge ny
O-Hytte i Djupadalen. Dette innebærer kvalitetssikring av energibehov, legging av ny kloakkledning
fra stemmen til O-hytta samt avklare hvilke stedbundne forutsetninger som må løses mht tillatelser
til å legge kloakkgrøft over tomtegrenser, og tilknytninger til offentlige anlegg.
De økonomiske forutsetninger som finansiering gjennom bruk av egenkapital, spillemidler, mvarefusjon samt innsamling av penger gjennom sponsorarbeid og såkalt crowdfunding viser at
prosjektet er fullt ut realiserbart.
Støtten til prosjektet fra politisk og administrativt hold er styrket gjennom året – betydelig drahjelp
er sikret fra kommunens øverste ledelse. I tillegg har prosjektet sterk støtte fra andre foreninger og
skoler som bruker Djupadalen aktivt.
Prosjektet vil spesielt trekke fram at arbeidet knyttet til å utvikle et nærmiljøanlegg med bruer og
stier har gitt et resultat som sikrer klubben inntekter de neste 5 årene. Verdien av dugnadsarbeidet
som skal legges ned i dette arbeidet og etablering av Stolpejakten skal kanaliseres til finansiering av
O-Hytta.
Resterende usikkerhet er hovedsakelig knyttet til byggesøknadsprosess, evne til å holde kontinuitet
og trykk i gjennomføring.
Oppsummert kan vi konkludere.
 Økonomien i prosjektet er under god kontroll.
 Klubben har god økonomi, solid egenkapital + overskuddslikviditet for å håndtere usikkerhet.
 Klubben har solid støtte fra alle den trenger støtte fra
 Klubben har solide medhjelpere i kommune/skoler/andre foreninger/politikere/media
 Klubben har inngått en solide langsiktige sponsorkontrakt som skaper troverdighet
 Klubben har de organisatoriske ressursene som er nødvendige for å få dette til
Medlemmer i prosjektet har vært:
Helge Jørgensen, Erik Nesse, Henry Røthing, Anita Sælevik, Astrid Røthing, Stein Jarle Helgeland
For Prosjektet
Jan Steffensen
Haugesund 20.02.2018

