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Snertingdal IF orientering
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Styret har dette året bestått av:

Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Leder rekrutterings- og treningskomiteen:

Styremedlem:
Varamedlem:

Øystein Holmen
Unn Mette KloPbakken
Mona Bratlien
Anita Stenseth
Espen Roland
Ingebjørg Felde
Michael Sæwedt

Styrets virksomhet

vi har hatt fire styremøter dette året og22 saker er behandlet.

Det siste fiøtetble avholdt som nettmøte/e-post'

Representasjon

Mjøs-O kontakt:
Representant SIF allianse :

Kretstinget:
Idrettsrådet:
Ansvarlig for politiattester :

Espen
Øystein
Øystein og Unn Mette
Øystein
Øystein

Øystein og Mona deltok på kurs i KlubAdmin 8' april'

Økonomi

vi hil i år et overskudd ph l32.ll6,44mens vi hadde budsjettert med et underskudd på kr 40'000,-'

Dette s§ldes av vi hadde beregnet kr 125.000,- til synfaring av ka* so11$e^er påbegynt'

I tillegg mottok vi kr 49.000,- f,a Helge Raaholdts lågat. Vi har 415.488,86 på bok pr 3l'12'19'

Arrangement

Krets-speider leir i rorpa 11. mai. Her fikk vi forespørsel om å arrangere o-[øp for ca 100 speidere'

Det skulle lages bare.f byp. og Øystein tok på seg oppdraget alene'

Skoleopple ggzl-.mai. Øystein, Hanne og Erik var ansvarlige' I løpet av dagln var elevene innom

EKT-sprint, linjeorient#ng, ,åt*, og kjigteøvelser. Dagen ble avsluttet med stafett i sentrum'

snertingdalsløpet gikk av stabelen 31. august med samlingsplass på Liaplassen. ca 90løpere stilte

på startstreken. Etter fiorårets rotbløyte ,ria 
"i 

si oss fornøyd medbare grbvær i fu' Til tross for det

lange starrgraset som virkelig hadde øtt goae vekstvilkår dette året var det mange godord å få for



løypene daløpernekom i mål. Awiklingen av løpetgikk greit og vi greide oss uten hjelp utenfra på

det datatekniske. En stor takk til alle soÅ stiller opp og hjelper til både før, under og etter et slik

arrangement.

Klubbmesterskap
Årets uoffsielle,-men etterhvert tradisjonelle, klubbmesterskap ble awiklet den 16. september på

kartet Elvedalen.
Følgende løpere ble medaljevinnere: Johanne Tomter Løk'kebø, Ruth Bratlien og ErikWallin

Treningsløp
Oet trar Ulitt arrangert fire treningsløp denne sesongen og oppslutningen har vættbramed 20-30

deltakere pr løp.51 forskjellige Lpeie har deltatt, hvorav 44 fra Snertingdal. Alle som fullførte

minst treløp ble premiert.

Stolpejakta
OetbtL satt ut 16 poster på kartet sentrum/skolen. Stolpene ble sluppet 17. august og stod ute til
3. november. Det har vart en økning i antall stolpejegåre fra396 i fior til 428 i fu. Antall stolpetreff

har økt tua5270 til 6618.

Sportslig innsats/løp 2019

Sesongen startet tradisjonen tro med vårløp i Østfold i begynnelsen av april. På hjemlige trakter ble

Våronnløpet på Toten arrangert en måneds tid senere.

S-dages ble i år arrangert i Norrkdping (Kolmården) med Himmelstadlund som O-Ringenstad'

Et flott område med fønne plener, flofte parker og et stort utendørs svømmebasseng som var greit

til avkjøling i varmen. Totalt 14løpercfra Snertingdal IF Orientering deltok.

Mens de fleste av oss valgte ferieløp i Sverige, tok Frode turen nordover til Midnattsolgaloppen

som iurangeres i Alta.

Norsk O-Festival ble arrangert i Larvik og l l av våre løpere stilte til start her.

Vi har også hatt med deltakere i Veteranmesterskapet som ble arrangert på Krokskogen med

Ringerike O-lag som flrangør.

Noen deltok også på langdistanseløpetBlodslitet i Fredrikstad.

Vi har deltatt på to stafetter i år:

På Ringreven stilte vi to lag og disse ble nr. 10 og 21 ær totaltzT lag.

I tillegg stilte vi et lag i H180 på KM. De ble m.4 av 8 lag.

Sesongen ble avsluttet med det tradisjonelle Marsipanløpet den 29. desember.
gt hisårisk løp siden dette var det siste orienteringsløpet som ble arrangert i Oppland fylke

og i Oppland O-krets.

Det er registrert 325 enkeltstarter denne sesongen. 32 ulike løpere har deltau PlIøp-
KlubbenJløperchar deltatt i 72 ulike orienteringsløp. Treningsløp er ikke medregnet.

I tillegg kommer 7 ski-o-løp med 9 starter, 2 deltakere.



Det er registrert ni førsteplassene denne sesongen:

Unn Mette Klopbakken
Unn Mette Klopbakken
Unn Mette Klopbakken
Ida Marie Bratlien
Steinar Lyshaug
Unn Mette Klopbakken
Unn Mette Klopbakken
Erik Hasli
Unn Mette Klopbakken

KM medaljer:
Unn Mette Klopbakken
Ruth Bratlien
Anders Kvamme Felde
Erik Wallin

Odalsløpet
Sprint-cup 3
Våronnløpet
Gjø-Vard sprinten
Gjø-Vard løpet
Vestbygda-eventyret
Finn Skedsmo
Furugampen
KM natt Hedmark

gull KM mellom
gull KM meIlom
bronse KM mellom
sølv KM lang

D45
D50
D50
Dl3-16
H35
D50
D50
HITC
DITAK

D50
D13-14
Ht7-20
H13-14

Trening og rekruttering

Vi fftk med oss noen rekrutter også i år, men det er vanskelig å finne nye måter å skape interesse

blant bam og voksne. Vi har fått vist oss frem på allidrett og det har hjulpet oss en del, noen har

bliu dratt *"d u, de løperne vi allerede har ffitt med oss og det er positivt. Det blir spennende å se

hvor mange vi ser igjen til våren. Vi må forsøke å kjøre en kampanje mot skigtopp" og skolen

generelt i-år, siden ulid..tt ikke har opplegg. Det ser ut til at en del av de vi har ått med de siste

årene kommer til å fortsette med orientering, og vi satser på å fortsette med faste

treninger/treningsløp også til neste år.

Vi ønsker også å fåmed ungdommene påNammo-cup og kanskje bruke VestMjøsa-cup som

trening enkelte ganger. VestMjøsa-cup er for alle aldre.

GTR tieninger sivik Toten ilaufoss) hadde vi tilbud om å stille opp på også i fior, men det

ble ikke brukt så mye, vi kommer til åavklare muligheten for dette også i 2020 sesongen. Aktivitet

har det i alle fall vært og medregnet treningsløpene til Øystein ble det i løpet av 2019 til sammen

210 starter fordelt på litreningir/treningsløp som vi a:rangerte intemt i klubben.

Vi har hatt 1øpere på noen samlinger også. Therese, Ruth, Mina og Hanne deltok på vårsamling i
Grebbestad for alle i Mjøs-O ZZ. -Z+. mars. Det var trening lørdagog løp søndag. Fin start på

o-sesongen.
Lørdag7. september ble det awiklet finale i årets Nammo-cup på Lygna' Vind og lav temperatur.

satte ingen .topp., for våre løpere. Klubben har stilt med l l forskjellige løpere på de femløpene^i

Nammo-cup og rri u, dem frrllføne slik at de fikk flott deltagerpremie som var en vest fra Mjøs-O'

Etter løpet ia ni" av våre løpereover på samlingen plLygna, sarrmen med andre deltagere fra

Opplanå og Hedmark. Dettå for å lærå litt mer om orientering og ikke minst å kose seg sosialt

sammen. En flott avslutning på årets cup.



Oversikt over treninger/treningsløp:

Dato Deltagere Lokasion

23. aoril t6 Skolen

29. aonl t4 Skolen

6. mai Avlyst
13. mai 11 Sentrum

20. mai 29 1. treninssløp Lunken

27.mai t2 Liaplassen

3. iuni 8 Elvedalen

t7 ulll Avlyst
23 rUI 23 2. treningsløp Elvedalen

29. itrli Avlyst

5. auzust 29 3. treningslwTorpa

12. auzust J Elvedalen

19. ausust l6 Skolen

2. september t9 4. treninesløp Liaplassen

9. seotember 6 Liaplassen

16. september 23 Klubbmesterskap Elvedalen

Kart

Vi har vedtau å utarbeide nytt kart i området Åbortjernet - Hemsangen - Godbakken - Pullmyra'

K;; -EU"rq"*"t» har et kostnadsoverslag pa mi+0.000,- og vit ætt<e ca 10 m2' Kartet er

godkjent av kretsen og kommunen. Vi har sendt spillemiddelsøknad.

Hederspris

Snertingdal IF Orientering ble tildelt hederspris fra Skogkarenes klubb i Oppland for 2018'

prisen deles hvert år ut tiipersoner eller lag som har utnerket seg med fortjenestefull innsats for

orienteringssporten. Begrunnelsen for tildelingen er foreningens vellykkede innsats i

rekrutteringsarbeidet for orienteringssporten i Snertingdal. Prisen består av en diplom, kr 2'000,-

samt en utskåret Engelsen figrr.

Innlandet orienteringskrets

Fra 1. januar 2020 er Oppland og Hedmark o-krets slått sammen til tnnlandet orienteringskrets.



SIF Orientering
Regnskap 01 .01 .19 - 31 .12-19 / Budsjett' 2A24

R 2018 B 2019 B 2020R 2019

Salg materiell

Uts§rspakke - rekrutt

Sponsorinntekter

Andre tilskudd

Egenandel startkont.

Medlemskontingent

Startkont. - egne løP

Grasrotandelen

Diverse inntekter

Renteinntekter

SUM INNTEKTER

Materiell

lnnkjøp varer

Rekruttpakker

Kart

Tidsskrifter

Utg. trening/samlinger

Startkontingenter

Lagskontingent, mm

Rekruttering / Mjøs-o

Diverse driftskostnader

Forsikring

Gebyrer

SUM UTGIFTER

OVER-/UNDERSKUDD

2570,00

1200,00

12075,00

1 11307,00

12710,00

4302,41

11115,00

11776,72

53792,36

1757,96

222606,45

27876,81

3731,00

3250,00

0,00

560,00

5736,00

35255,00

3240,00

10000,00

0,00

839,20

2,04

90490,01

132116,44

0,00

1200,00

13500,00

34736,00

22105,A0

6090,11

29081,00

10370,53

11171,17

1304,49
,l29558,30

44532,89

18202,45

4617,00

47467,50

560,00

0,00

25850,00

7646,00

10000,00

0,00

834,40

102,10

159812,34

-30254,04

0,00

0,00

10000,00

97000,00

12500,00

5000,00

15000,00

10000,00

25500,00

2000,00

{77000,00

20500,00

3000,00

0,00

125000,00

1000,00

20000,00

28000,00

8300,00

10000,00

0,00

1000,00

200,00

217000,00

,40000,00

0,00

0,00

12000,00

37000,00

12000,00

4000,00

0,00

17000,00

1000,00

1500,00

84500,00

10000,00

2500,00

0,00

175000,00

1000,00

15000,00

40000,00

2000,00

10000,00

3000,00

1000,00

0,00

259500,00

-175000,00



SIF Orientering
Balanse 31.12.2019

252658,80

162830,06

0,00

0,00

251023,71

32U8,71

0,00

132116,44

415488,86


