Haugesund IL Orientering 2019

Årsrapporter 2019

Styrets årsrapport for 2019
Styret i HIL Orientering har i 2019 hatt 4 styremøter. Møtene har blitt avholdt i Deep Ocean Arena.
Vi avholdt ekstraordinært årsmøte, 28. mars 2019.
De viktigste sakene i år har vært:
Planlegging av ny o-hytte
En egen komité har arbeidet med denne saken i hele 2019. Hovedarbeidet har bestått i avklaring av
trasé for grøft fra o-hytta og ut til Stemmen, arbeid med å få festekontrakt, søknader om penger og
innsendelse av byggesøknad. Arbeidet resulterte i byggetillatelse på nyåret 2020.
Planlegging av NM sprint 2020
Planleggingen kom i gang for fullt høsten 2019. Løpsledere og andre ansvarlige kom på plass utover
høsten. Det har vært møter sammen med kontrollør Jan Arild Johnsen fra NOF, løypekontrollører,
samt flere interne møter. Vi kom litt seint i gang, men er nå i rute i forhold til dette store
arrangementet. Som første klubb i Norge skal vi arrangere NM sprint over tre dager, med individuelt
løp, knockout-sprint og stafett.
Klubbens 60-års jubileum
Haugesund IL Orientering ble stiftet 19. november 1959. Vi feiret med en jubileumsfest lørdag 11
november i Storsalen, Deep Ocean Arena. Det var nesten 60 deltagere på festen i alderen 20-90 år.
En hyggelig kveld, med fine taler og mimring fra klubbens tidligste år. Det ble delt ut hederstegn for
innsats for klubben – diplomer og krystaller, samt sølvmedaljer og æresmedlemskap undre festen.
Gullmedaljer ble tildelt Sverre Bakkevig, Stein Jarle Helgeland og Ivar Kvale. Æresmedlemskap i HIL
ble tildelt Arne Stakkestad og Knut Bendik Kvala.
Vi har deltatt på møter i FNF-møter- forum for natur og friluftsliv Friluftsforum (Haugesund
kommune), terminlistemøte for Nord-Rogaland og ledermøte i Rogaland Orienteringskrets.
Økonomien i klubben var i 2019 svært god, med et positivt årsresultat. Det skyldes blant annet en
større sponsoravtale som kom på plass i januar 2018 og utbetaling av spillemidler for kart fra Sveio
kommune. Det nye økonomisystem Visma eAccounting, som kom på plass i 2018 – er i løpet av året
blitt godt innarbeidet. Dette systemet er integrert med KlubbdAdmin, Norges Idrettsforbunds
medlemsadministrasjon.
Medlemstallet ha gått litt ned. Pr. 31.12.2019 var det 171 medlemmer. Det er 10 færre medlemmer
enn i 2018 (181). Det er fremdeles aldersgruppen 5-19 år som øker mest. Klubben har jobbet mye de
siste årene for å øke antall medlemmer i denne aldersgruppen. Dette er et arbeid som krever
konstant fokus, med ulike tiltak for å nå ut til aldersgruppen. Faste treninger hver tirsdag er én av
flere viktige aktiviteter for å holde barne- og ungdomsaktiviteten – og medlemstallet på et høyt nivå.

Aktiviteten på rekrutteringstiltak har vært lavere i 2019 enn tidligere år – her har vi et potensiale for
å øke tiltakene og få flere medlemmer.
Styret vil takke alle medlemmene for alt arbeid som er lagt ned i 2019, 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 er lagt godt til rette for både breddeaktiviteter og treninger for
utøvere som vil satse på et nasjonalt nivå. Kart- og IT arbeidet holder høy kvalitet, nå med nytt
sprintkart til NM. De siste årene er det jobbet mye med gode systemer for tidtaking, og klubben har
opparbeidet seg god kompetanse. Turorientering og Stolpejakt bidrar til stor orienteringsaktivitet
utenom klubben, særlig sistnevnte aktivitet når nye målgrupper. Vaffelsalg på O-hytta og Djupadaltarrangementet er viktige bidrag til klubbens økonomi.

Styret 2019:
Leder Grethe Paulsen Vie (2019)
Nestleder/Sekretær Helge Jørgensen (2019)
Kasserer: Sverre Bakkevig (2019/2020)
Sportslig leder: Sigleif Steinsvåg (2018/2019)
Rekruttkomité: Kari Anne Ringdal (2019/2020)
Leder IT- og kart: Frode Nysted (2018/2019)
Leder Tur O-utvalg: Randi Engløkk (2019/2020)
Varamedlem /Leder ungdomsutvalg: Sigurd Paulsen Vie (2019/2020)
Medlemskontingent 2019:
Barn/Student 480,(950,-)
Voksne:
580,(1100,-)
Familie:
730,(1500,-)
(Total kontingent inkl. medlemskap i alliansen)
Antall medlemmer 31.12.19:

171 (118)

Aktive

160 (165)

(Tallene fra 2018 i parantes)

Arrangerte løp (Kretsløp/ DM/Nasjonalt):
HIL Orientering arrangerte følgende løp i 2019:
4. mai:
KM sprint individuelt og stafett. Samlingsplass var på Kvala. Løpet gikk på kartet Hauge/Gard,
målestokk 1:5000, ekvidistanse 2,5 m, Sprintnormen (ISSOM 2007).
Løpsledere: Grethe Paulsen Vie og Jon Magne Røvær Josephsen.
Løypeleggere: Randi Engløkk og Ivar Kvale. Løpet hadde 90 deltagere. På stafetten stilte 22 lag.
2. juledag. Krokavassnuten opp med 50 deltagere
Løpsleder: Erik Vie

Komiteer i 2019:
Leder:
Medlem (ny):
Medlem (ny):
Medlem (ny):
Medlem (gjenvalg):
Rekruttering (leder):
Rekruttering:

Sigleif Steinsvåg
Ingrid Eggen
Knut Steffen Kvala
Sigurd Paulsen Vie
Bjørn Egil Vikse
Kari Anne Ringdal
Grethe Paulsen Vie

2018/2019
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2018/2019

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

Frode Nysted
Ivar Kvale
Ruben Kobbeltvedt
-

2018/2019
2018/2019
2018/2019

Materialforvalter:

Erik Utne Vie

(2018/2019)

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

Randi Engløkk
Knut Bendik Kvala
Liv Grethe Voll
Frithjof Rachor
Dag Abel Sveen

(2019/2020)
(2019/2020)
(2018/2019) – ikke på valg
(2018/2019) – ikke på valg
(2018/2019) – ikke på valg

Djupadaltkomiteen:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Erik Utne Vie
Arvid Kobbeltvedt
Gunnar Alne

(2018/2019)
(2019)
(2019)

O-hytta:
Leder:
Medlem:

Torunn /Oskar Våg
Torunn /Oskar Våg

2018/2019
2018/2019

Revisorer:
Knut Steffen Kvala (2018/2019)
Knut Bendik Kvala (2018/2019)
Ungdomsrådet:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Sigurd Paulsen Vie
Ruben Kobbeltvedt
Sara Hetland
Selma Steinsvåg

(2019/2020)
(2018/2019)
(2019/2020)
(2019/2020)

Valgkomité:
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Erik Engløkk
Erik Utne Vie
Vegard Engesli
Solfrid Thuestad

(2019)
(2019)
(2019)
(2019)

Haugesund, 24.02 2020
Styret v/Grethe Paulsen Vie

Årsrapport Sportslig utvalg 2019
Sportslig utvalg
Leder sportslig utvalg: Sigleif Steinsvåg
Medlemmer: Bjørn Egil Vikse, Sigurd Paulsen Vie, Ingrid Eggen, Knut Steffen Kvala.
Rekruttutvag. Kari Anne Ringdal, Grethe Paulsen Vie
I 2019 hadde vi i Haugesund IL Orientering deltakere i 123 (90 i 2018) ulike løp lokalt, regionalt,
nasjonalt og internasjonalt. 1081 starter av løpere fra Haugesund IL Orientering, fordelt på 121
løpere. Den mest aktive var Sigurd Paulsen Vie som deltok i hele 62 løp.
Årets sportslige høydepunkt var uten tvil Sigurd Paulsen Vies NM-gull i H17-18 i Sprint-NM. Første
individuelle gull til en herreløper fra en Rogalandsklubb. Andre sportslige høydepunkt i sesongen:
 6.plass sammenlagt i Norgescupen (H17-18) til Sigurd Paulsen Vie
 Sigurd Paulsen Vie representerte Norge under europacupen for junior i Frankrike
 17.plass NM Sprint-stafett (Lisbeth Voll, Sigurd Paulsen Vie, Aleksander Jørgensen og Ingvild
Paulsen Vie)
Andre resultater å merke seg:
 Sigurd Paulsen Vie:
o 8.plass NM Ultralang
o 6.plass sammenlagt O-festivalen (H17-18E)
o 18.plass i NM Mellom
o 17.plass NM Knockout Sprint
o 3.plass Blodslitet
 Aleksander Jørgensen:
o 8.plass sammenlagt O-festivalen (H15-16)
o 10.plass Hovedløpet Sprint
o 7.plass O-Idol
 45.plass NM Stafett – H17 (Sigurd Paulsen Vie, Bjørn Egil Rossebø og Knut Steffen Kvala).

I Hovedløpet stilte vi med 5 løpere. Selma Steinsvåg og Sara Hetland i D15, Aleksander Jørgensen,
Vegard Wiig Nystad og Eivind Engløkk i H16. Aleksander Jørgensen løp en av etappene på
Rogalandslaget som imponerte med 4.plass i Kretsstafetten.

I Rogalandsrankingen ble det 1.plass til Aleksander Jørgensen (H15-16), 2.plass til Sigleif Steinsvåg
(H40) og 4.plass til Selma Steinsvåg (D15-16).
Kretsmesterskap: Vi har hatt god deltakelse i de ulike kretsmesterskapene. De som har tatt KMmedaljer i år:
 Individuelt:
o Aleksander Jørgensen (H15-16): Gull KM natt, Gull KM sprint, Bronse KM mellom
o Selma Steinsvåg (D15-16): Gull KM sprint, Sølv KM mellom
o Sigurd Paulsen Vie (H17): Gull KM sprint
o Miriam Sveen (D13-14): Sølv KM mellom, Bronse KM lang
o Knut Steffen Kvala (H40): Gull KM lang
o Sigleif Steinsvåg (H40): Sølv KM lang
 Sprint Stafett: Sølv (H/D15): Aleksander Jørgensen, Ingvild Paulsen Vie, Sigurd Paulsen Vie

Treninger:
Vi har i løpet av året 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 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 Nærløps- eller Klubbkarusellen
 Onsdag: Intervall
 Torsdag: Bedriftsløp
o Vinterhalvåret:
 Tirsdag: Løping og Basistrening fra/i DeepOcean Arena
 Onsdag: O-teknisk trening på kart
 Torsdag: Intervall m/kveldsmat fra/i DeepOcean Arena eller løp i
Nattsprintkøppen
Informasjonsflyt:
Vi har videreført «innstrammingen» som ble gjort i fjor med at all informasjon om treninger og annen
aktivitet i klubben skal publiseres på hjemmesida. Det er også foretatt en «opprydning» på
hjemmesida, slik at den framstår oversiktlig og oppdatert.
I tillegg benyttes Facebook som en ekstra påminning om treninger, og til publisering av bilder og
video fra aktivitet på treninger.
Diverse aktivitet gjennom året:
 ROOTS- og Kretslagssamling: I februar arrangerte vi treningssamling for over 40 utøvere og
ledere fra hele Rogaland. Fire varierte treningsøkter i løpet av ei helg. Mange gode
tilbakemeldinger.
 Danmarksturen: Trening og deltakelse på Nord-Jysk 2-dagers for 23.gang! Kjekk og sosial tur.
Denne gangen i et vasstrukkent og vindfullt Danmark. Prøvde ny reisemåte og nytt
feriesenter.
 Nærløpskarusellen: Det har i år blitt arrangert ti løp. 3 av løpene har blitt arrangert av
Haugesund IL Orientering.








Klubbkarusell: De ukene det ikke har vært løp i Nærløpskarusellen har vi arrangert
klubbkarusell. Sju løp i vår- og høstsesongen. Løpene har vært plassert sentralt, for at
terskelen for deltakelse skal være lav for alt fra rekrutter til veteraner
Høstkøppen: 4 løp i slutten av sesongen.
Nattsprint: Åtte løp i vintersesongen. Har fulgt samme lesten som de siste årene.
Klubbmesterskap: 26 deltakere. Peder Gramstad Berstad vant herreklassen, og Ingrid Eggen
vant dameklassen.
WOD – Verdens orienteringsdag: 300 elever ved Norheim skole hadde orientering på
timeplanen i forbindelse med verdens orienteringsdag i mai. Et eget opplegg for hvert
klassetrinn er tilrettelagt av Haugesund IL Orientering, og gjennomført av lærerne.
Rekruttleir: Vi arrangerte rekruttleir ved orienteringshytta i Djupadalen lørdag 2. juni for barn
fra 5-12 år. Det var deltagere fra HIL Orientering og Vindafjord O-lag.

Vi har stilt opp på/hatt instruksjon på:
 Friluftsrådets sommerleir på Lindøy. Instruktører var Erik Vie, Vegard Wiig Nystad,
Aleksander Jørgensen og Åsmund Paulsen Vie.
 Superlekene Haugalandet 24. august. Der hadde vi laget to løyper med start og mål i Deep
Ocean Arena. Superlekene er et idrettsarrangement for deltagere med ulike hjelpebehov.
 Friluftslivets dag i Djupadalen, i september, med labyrint-orientering og speed-orientering.
Haugesund 11.01.2020
Sigleif Steinsvåg, Sportslig utvalg

Årsrapport 2019 Kart og IT utvalget
I 2019 bestod Kart og IT utvalget av Ivar Kvale, Ruben Kobbeltvedt og Frode Nysted. Ivar har hatt
ansvaret for kart og Frode har vært leder av utvalget.
Kart
Det er ikke gitt ut nye kart i 2019, men det har likevel pågått en del kartarbeid.
Første utgave av NM Sprint kartet ble klart i juni med ny revisjon i juli. I skrivende stund har vi
mottatt enda en ny revisjon av kartet der det meste av påpekte endringsbehov er utført.
Vi har selv utført diverse mindre revisjoner på sprintkartet på Kvala industriområde og ned mot
Haraldstøtta i forbindelse med KM Sprint.
Vårt viktigste nærområde for trening og løp i terrenget er Byheiene. Deler av dette ble re-synfart til
DM i 2017. Det foreligger nå planer om å få utgitt et helt nytt kart som dekker terrenget med
utgangspunkt i ny hytte i Djupadalen. Planen er å få avklart grensene for dette nye kartet og sende ut
forespørsel i løpet av 2020 med mål om nytt kart i 2021.
IT
Vi har i 2019 kjøpt inn ny programvare og IT utstyr for redigering av kart og løypelegging:
● 1 OCAD lisens for kartredigering (3 år)
● 2 OCAD lisenser for løypelegging (3 år)
● PC med OCAD for kartredigering (1 år)

OCAD lisensene er nå abonnement som må fornyes når de går ut for at programvaren skal fungere
videre.
I 2019 har IT hatt ansvar for tidtaking på KM sprint og sprintstafett. I tillegg sørget vi for
resultatservice og ranking-føring for Nærløpskarusellen Nord-Rogaland, HIL Klubbkarusell,
Høstkøppen og Nattsprintkøppen.
Haugesund 12.02.2020
Ivar Kvale og Frode Nysted

Årsrapport 2019 turorienteringsutvalget
Utvalget har i 2019 bestått av:
Leder: Randi Engløkk. Medlemmer: Knut Bendik Kvala, Liv Grete Voll, Fridtjof Rachor, Dag Abel Sveen.
Utvalget har også i 2019 hatt ansvar for både Turorientering og Stolpejakten.
Turorientering:
Nedgangen i salg av turorienteringsmapper har fortsatt, og det ble i 2019 solgt 338 konvolutter, mot
378 i 2018. Det ble solgt 13 turpakker på nett, samt 13 enkeltturer. Dette er noe mer enn i 2018.
Postene var i 2019 plassert på 4 kart – Sveio Nord, Coop-kartet, Djupadalen og Tjeldtjønn. Det var til
sammen 65 poster, og det ble utarbeidet 4 grønne turer. De grønne turene ligger tilgjengelig for
gratis nedlastning, og klubben ble etter søknad tilkjent tilskudd fra NOF pga at vi hadde dette
tilbudet.
Utsalgsstedene har også i 2019 vært OBS Amanda, Intersport og Turistforeningen. I tillegg har ulike
bedrifter kjøpt mapper til sine ansatte.
Turorienteringssesongen 2019 varte fra 22.03 til 30.11., og det ble trukket vinnere av sesongpostene
vår, sommer og høst.
Stolpejakten:
Stolpejakten ble gjennomført for andre året, med 60 stolper satt ut i Haugesund (Haraldsvang,
Eivindsvatnet og Kvalarunden) og 20 stolper i Kopervik (Stangelandsmarka). Stolpene var ute fra mai
til november. Antall registrerte stolpejegere var i 2019 1779 personer, en økning med 54% i forhold
til oppstartsåret 2018. 10 vinnere ble trukket ut, og de fikk tilbud om å hente premier hos Haugaland
Kraft. Vi fikk trykket opp 20600 stk brosjyrer, hvorav 19600 stk ble distribuert av Amedia i Haugesund
og Kopervik, og 1000stk ble fordelt på følgende steder:
 Turistinformasjonen
 Haugesund Turistforening
 Karmsund folkemuseum
 Deep Ocean kontorbygg Karmsundgata
 Servicesenter og bibliotek i Haugesund og Kopervik kommune
Haugesund 19.02.2020
for Turorienteringsutvalget
Randi Engløkk og Dag Abel Sveen

Årsrapport 2019 O-hytta
Leder Torunn Våg
Medlem Oskar Våg
Orienteringshytta brukes som utgangspunkt for orienteringsløp og trening. Hytta er åpen med salg til
turgåere søndager fra september og frem til påske. Hytta ble også lånt ut til en klasse fra Lillesund
skole i desember.
Aktiviteter
I 2019 var hytta åpen med salg 23 søndager. På Kom deg ut -dagen til turistforeningen i januar,
friluftslivs dag i september og 2. juledag var det meget godt besøk og stort salg.
Haugesund kommune har klippet gresset foran og rundt O-hytta før oppstart av friluftslivs dag. Det
har ikke vært noen felles dugnad i år.
Åpne barnehager har lånt hytta torsdager.
Det er ikke satt opp liste over drift i 2020 på grunn av rivning av O-hytta. Vi vil takke alle for innsatsen
i 2019. Det er mange tilfredse turgåere som besøker oss. Mange er stamgjester som kommer søndag
etter søndag.
Vi går inn i et nytt år med rivning av O hytta og bygging av ny hytte.
Haugesund 26.februar 2020
Torunn og Oskar Våg

Årsrapport 2019 Ny O-hytte
Det er i 2019 lagt ned et omfattende arbeid med å få på plass de endelige avklaringer rundt
oppføring av ny O-hytte i Djupadalen, samt VA-anlegg. Dette er de viktigste hendelsene i
2019:
 Januar: Innhenting av anbud for grøft og bygging av hytte.
 Mars: Ekstraordinært årsmøte, der klubben vedtok bygging av ny o-hytte, ga styret
fullmakt til å søke finansiering og oppta byggelån i byggeperioden på maks 4,8
millioner og ga styret fullmakt til å investere i ny kraftkabel forutsatt at Haugaland
Kraft gir lovnad om helt eller delvis tilbakebetaling av kabel.
 samt vedtak om at klubben kan ta opp byggelån pålydende 4,3 mill-4,8 mill.
 April: Det ble sendt søknad om festekontrakt.
 April-november. Innsendelse av tegninger for trasé til grøft og beskrivelser av VAanlegg v/Magnar Sætre/COWI. Det har vært flere møter med Torgeir Haugen i
haugesund kommune for å avklare trasé. De siste tegningene so er sendt inn er nå
etter kommunens ønske. Dette er et dyrere alternativ enn det klubben opprinnelig
hadde planlagt.
 Desember: Innsendelse av igangsettingssøknad v/Stein Jarle
Helgeland/Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke



Februar 2020: Igangsettingstillatelse fra Haugesund kommune
Disse har deltatt i den arbeidende komiteen for ny o-hytte: Stein Jarle Helgeland,
Magnar Sætre, Lars Johan Milje, Helge Jørgensen, Sverre Bakkevig, Grethe Paulsen
Vie.

Haugesund 24.02.2020
Grethe Paulsen Vie

Nordjysk 2-dagers 2019

Klubbens medlemmer fra 5-18 år i forkant av 60-års-jubileet i november

NM-sprintstafett 2019 – 17.plass til HIL

NM-gull til Sigurd og HIL orientering, Nydalen 2019

Hovedløpet 2019

