
Snertingdal IF Orientering 

 

ÅRSMELDING 2020 

 

 
Styret har dette året bestått av: 

 

 Leder:      Hanne Holmen 

 Nestleder:     Mona Bratlien 

 Kasserer:     Øystein Holmen 

 Sekretær:     Anita Stenseth 

 Leder rekrutterings- og treningskomiteen: Espen Roland 

 Styremedlem:      Michael Sætvedt 

 Varamedlem:     Tor Wallin 

  

 

Styrets virksomhet 

 

Det har vært avholdt tre styremøter, hvorav ett på Teams. 20 saker er behandlet. 

 

 

Representasjon  

                  

Mjøs-O kontakt:   Espen   

Representant SIF allianse: Hanne/Mona   

Kretstinget:   Hanne  

Idrettsrådet:   Hanne/Mona 

Ansvarlig for politiattester: Øystein 

Ansvarlig Sport I Fokus Øystein 

 

  

Økonomi 

 

Vi har i år et underskudd på kr 62.429,33. Det var budsjettert med et underskudd på 175.000,-. 

På inntektssiden er vi over budsjett på alle poster. Størst utslag finnes på posten «Andre tilskudd» 

der vi fikk midler i forbindelse med en dugnad med innsalg av bredbånd i Øvre Snertingdal, samt en 

økning i LAM-midler og kommunalt driftstilskudd. Det er dessuten mulig at momskompensasjon 

var uteglemt i budsjettet. 

På kostnadssiden er avviket størst på «Kart». Vi forutsatte i budsjettet at halvparten av kostnaden 

(175.000,-) til kartet Åbbortjernet ville bli fakturert i 2020. Det er kun fakturert 103.000,- noe som 

hensyntas i budsjettet for 2021. Mye på grunn av pandemien som har rast i 2020, har kostnaden til 

startkontingenter og treninger/samlinger blitt vesentlig lavere enn budsjettert.  

Innkjøp av et startdisplay til ca 24.000,- er årsak til avviket på posten «Materiell» 

 

Beholdningen i bank pr 31.12.20 er kr 415.488,86 

 

 

 

 

 



Arrangement 

 

Nammo-Cup 

Vi arrangerte det 2. løpet i Nammo-cupen den 13. juni på Engumståje ved Flatsjøen. Løpsleder 

Erik, løypelegger Michael og arenasjef Øystein hadde full kontroll på arrangementet. Med 118 

løpere på startstreken og en pandemi som satte grenser for hvor mange som kunne være samlet, 

måtte løperne deles i tre puljer utover dagen. Smittevern ble tatt på alvor med spriting av hender, 

brikker og stemplingsenheter.  På grunn av pandemien var det hverken speakertjeneste, 

resultatservice, kiosksalg eller fruktutdeling denne gangen. Men det viktigste for ungdommene var 

nok tross alt at det ble løp. For arrangørene ble det enn lang dag, men værgudene spilte på lag med 

oss og arrangementet gikk bra. 

 

Stolpejakten 

Vi har i flere år satt ut stolper i området skolen/sentrum/Ringsjøen og tvilte på om det fortsatt var 

interesse for å jakte i dette området igjen. Vi hadde derfor bestemt oss for å stå over stolpejakten i 

Snertingdal dette året.  

Utover sommeren kom forespørsler fra flere hold om når stolpejakta skulle starte, så da ble det 

endringer i planene og 15 stolper ble satt ut den 15. august (til 1. november) Det skulle vise seg at 

interessen var stor og antall stolpejegere økte fra fjorårets rekord på 428 til 605 i år. 

Det er registrert 7.893 stolpebesøk i år, mot 6.618 i fjor. 473 stolpejegere har besøkt alle stolpene. 

 

Treninger/treningsløp 

Det har blitt arrangert fire treningsløp i dalen dette året. 25. mai Flatsjøen/Svalheim, 15. juni 

Flatsjøen/Lonken/Lundsholen, 31. august Pullmyra/Fårengshytta og 14. september 

Pullmyra/Stensvoldsetra med innlagt klubbmesterskap. 

 

Opplegg på skolen 13. oktober 

Øystein tegnet løyper og satte ut poster. Det ble også lagt ut som UsynligO. Klubben stilte ikke med 

egne folk denne gangen. 

 

 

Sportslig innsats/løp 2020 

 

På grunn av pandemien ble mange av årets løp strøket fra terminlista, men noen løp har det blitt. 

Ski-o sesongen startet før pandemien så noen av våre løpere fikk også prøvd seg med ski på beina. 

  

Nammo-cup 

Etter en litt sen oppstart ble fire av fem løp i cupen gjennomført. Finalen ble dessverre avlyst på 

grunn av korona-utbrudd, så det ble premiert etter de fire første løpene. Best plassering fikk Ida 

Marie Bratlien som tok hjem spurttrøya i klasse B-åpen og Therese Holmen som ble nr 3 i klasse 

C-åpen. Ellers må nevnes at Ylva S Lyshaug (D15-16), Erik Wallin (H15-16) og Ruth Bratlien 

(D13-14) alle gjennomførte fine løp. Totalt 10 løpere fra Snertingdal deltok i årets cup.  

 

Da juni kom tok aktiviteten seg noe opp og det ble arrangert en del løp. De store arrangementene 

som 5-dagers, Norsk O-festival og Sørlandsgaloppen ble selvsagt avlyst dette året. En kikk på 

løpsstatistikken viser at noen av våre løpere har deltatt på løp de kanskje ellers ikke hadde valgt. 

Det er ikke hvert år vi har med løpere på Geilo 2-dagers, Fjelløpene i Vinje og 

Filefjellsmesterskapet.  

 



Unn Mette og Frode deltok på Veteranmesterskapet som ble arrangert av Eiker O-lag. Løpet gikk i 

år over to dager da fredagens sprint gikk ut.   

 

Av lokale løp ble blant annet Myrtrampen, Finn Skedsmos minneløp, Furugampen og Ringreven 

arrangert.  

I tillegg kommer KM løpene: mellomdistanse Finndulten - Lunderseter IL, sprint Mjølnerløpet – 

Elverum OK, langdistanse Fjelldilten – Lillehammer OK, stafett – Lillehammer OK og natt –  

Toten-Troll. Det ble ingen KM titler på våre løpere dette året. 

 

Klubbmesterskap 

Årets uoffisielle klubbmesterskap ble arrangert ved Pullmyra/Granumsvegen den 14. september,  

på utsnitt av vårt nye kart «Åbbortjernet» 

Medaljevinnere ble: Odvar Stenseth – gull, Therese Holmen – sølv og Anita Stenseth – bronse. 

 

Ringreven 

SIF orientering stilte med hele tre lag i mix-stafetten Ringreven. Resultatmessig ble det ikke helt 

topp ti, men en nyttig erfaring for noen av våre ferske løpere. Ylva Slotnæs Lyshaug løp stafett for 

første gang, mens Erik Wallin hadde vært med på Ringreven en gang tidligere. Begge gjennomførte 

gode løp. 34 lag deltok i stafetten og våre lag ble nr 18 og 21, mens ett lag ble disket. 

 

Det er registrert en førsteplass denne sesongen og den gikk til Wenke Brobakken på Mjølnerløpet 

i klasse C-åpen -17. 

 

Sesongen ble tradisjonen tro avsluttet med Marsipanløpet på Toten i romjula. 

 

 

Som tidligere nevnt har Korona-pandemien satt sitt preg på denne sesongen og mange løp har blitt 

avlyst. Vi har kun hatt 71 starter dette året, Unn Mette har 23 av disse. I tillegg kommer 29 starter i 

Nammo-cupen med 10 forskjellige løpere.  

 

Det har vært arrangert fire treningsløp i Snertingdal med totalt 96 starter. 39 forskjellige løpere har 

vært med, hvorav 29 fra Snertingdal. 

 

 

Trening og rekruttering 

 

På grunn av restriksjoner ble starten på sesongen litt forsinket, men vi kom i gang med treninger  

litt ut i mai. Det ble en liten gjeng på de fleste vanlige treningene, men en god del flere på 

treningsløpene til Øystein. 

Vi brukte UsynligO på et par av treningene, noe som vi antagelig kommer til å fortsette med på en 

eller annen måte. 

Muligheten til å lage løyper uten å henge poster i terrenget gjør det mulig å lage løyper for 

forskjellige nivå selv om det kommer få folk på trening.  

Det ble dårlig med rekruttering av nye o-løpere i året som gikk, noe på grunn av den uavklarte 

situasjonen med nedstengninger for idrett og samfunnet ellers. Situasjonen er litt mer avklart nå, og 

vi tror på at våren 2021 kan bli noe bedre og skal forsøke å få med oss noen nye løpere i år. 

 

 

 

 



 

 

 

Oversikt over treninger/treningsløp: 

 

Dato  Antall 

11.05.20 Skolen 13 

18.05.20 Sentrum Moelven 6 

21.05.20 Vind 10 

25.05.20 Treningsløp 28 

01.06.20 Elvedalen - 

08.06.20 Liaplassen 10 

15.06.20 Treningsløp 20 

22.06.20 Liaplassen – Kjenset - 

17.08.20 Skytterhuset 9 

24.08.20 Skolen 14 

31.08.20 Treningsløp 22 

07.09.20 Skolen 12 

14.09.20 Treningsløp 26 

 

 

 

Kart 

 

Vi har kommet godt i gang med det nye kartet vårt «Åbbortjernet». 60 % av kartet er nå ferdig 

synfart og rentegnet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIF Orientering      

Regnskap 01.01.20 - 31.12.20 / Budsjett 2021     

 R 2020 R 2019 B 2020 B 2021  

Salg materiell 2105,00 2570,00 0,00 5000,00  

Utstyrspakke - rekrutt 0,00 1200,00 0,00 0,00  

Sponsorinntekter 13250,00 12075,00 12000,00 12000,00  

Andre tilskudd 53337,00 111307,00 37000,00 60000,00 1) 

Egenandel startkont. 17850,00 12710,00 12000,00 6000,00  

Medlemskontingent 3908,18 4302,41 4000,00 4000,00  

Startkont. - egne løp 0,00 11115,00 0,00 15000,00  

Grasrotandelen 19243,62 11776,72 17000,00 20000,00  

Diverse inntekter 0,00 53792,36 1000,00 0,00  

Renteinntekter 1240,57 1757,96 1500,00 1000,00  

SUM INNTEKTER 110934,37 222606,45 84500,00 123000,00  

       

Materiell 35790,90 27876,81 10000,00 20000,00  

Innkjøp varer 2105,00 3731,00 2500,00 4000,00  

Rekruttpakker 600,00 3250,00 0,00 0,00  

Kart 103155,00 0,00 175000,00 243000,00  

Tidsskrifter 560,00 560,00 1000,00 1000,00  

Utg. trening/samlinger 0,00 5736,00 15000,00 15000,00  

Startkontingenter 16410,00 35255,00 40000,00 30000,00  

Lagskontingent, mm 3903,00 3240,00 2000,00 6000,00 2) 

Rekruttering / Mjøs-o 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00  
Diverse 
driftskostnader 0,00 0,00 3000,00 1000,00  

Forsikring 839,80 839,20 1000,00 1000,00  

Gebyrer 0,00 2,00 0,00 0,00  

SUM UTGIFTER 173363,70 90490,01 259500,00 331000,00  

       
OVER-
/UNDERSKUDD -62429,33 132116,44 -175000,00 -208000,00  

1) Gj.komm 22000 2) Kretskont  

 Raaholdts Legat 15000  Løpsavgift  

 MOMS 5000    

 Utstyr 8000    

 LAM 10000    



SIF Orientering   

Balansen - 2020   

 Pr. 31.12.2020 Pr. 31.12.2019 

Totens Sparebank  2050.40.09689 250676,96 252658,80 

Totens Sparebank  2050.40.09670 102382,57 162830,06 

Kasse 0,00 0,00 

Underskudd 2020 62429,33 0,00 

    

SUM 415488,86 415488,86 

 


