Årsberetning 2021
Nydalens SK Orientering

Fornøyde juniorer etter NM junior stafett i Trondheim. Foto: Jappe Hjelseth
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Oppsummering fra styret
Pandemien forårsaket av koronaviruset har preget aktiviteten vår i stor grad også i 2021, men til dels
annerledes enn i 2020. I perioder har vi hatt god aktivitet, noen ganger med stor pågang og krevende
organisering pga. smittevern, men i andre perioder har vi måttet avlyse eller justere enkelte arrangementer. Vi
har klart å holde i gang god treningsaktivitet i klubben gjennom hele året.
Klubbens barne- og ungdomsarbeid er blant de største og mest velorganiserte innen o-idretten i Norge. Det er
omkring 150 medlemmer i alderen 8-16 år, med egne trenere og ledere på ulike aldersgrupper. Våren 2021
opplevde vi gledelig stor tilstrømning av barn på treningene, og trenerne våre gjorde en kjempejobb med å
organisere opplegg med de gjeldende smittevernreglene. Ungdomsgjengen utmerker seg også i både bredde
og resultater på bl.a. hovedløpet.
På den sportslige siden har internasjonale mesterskap blitt avholdt med strenge smittevern, men de store
klubbstafettene ble avlyst eller sterkt redusert. Norgesmesterskap har blitt avholdt nesten som normalt.
Nydalens SK er inne i en periode med særdeles gode resultater både i senior- og junior over flere år.
Sesongen 2021 ble det femte året på rad med mer enn 20 NM-medaljer.
På arrangementsfronten har vi meget populære mosjonstilbud i turorientering og stolpejakt som benyttes av
et meget stort antall deltakere. Blant dags-arrangementene er det både nyskaping med klubbmesterskap i regi
av juniorene, årlig klubbmesterskap i pre-o, og solid gjennomføring av de vante arrangementsdugnadene.
Enkelte arrangement måtte avlyses/ reduseres pga. gjeldende smittevernsregler. O-Festivalen på Kongsvinger
er flyttet til 2022 og blir klubbens større innsats det året.
Som i 2020 er det vi har savnet mest i året som har gått spesielt klubbturene våre, samt kunne møtes som
normalt på o-løp rundt omkring.
Styret vil rette en stor takk til alle i klubben som har bidratt til at vi har gjennomført så mye god aktivitet og
arrangementer i 2021!

Verv og organisasjon
Ny organisasjonsplan ble vedtatt på årsmøtet i mars 2020. Etter dette utgjøres styret i orienteringsgruppa av
styret i hovedlaget. I 2021 med følgende roller:
●
●
●
●
●
●
●
●

Leder: Einar Tommelstad
Nestleder: Kjetil Espedal
Arrangement: Knut Aalde
Barn og Ungdom: Ingrid Skaarer
Marked: Sondre Kongsgård
Sportslig: Sverre Turter Sandvold
Ungdomsrepresentant: Ea Lunøe (Emilie Westin tok over i desember)
Økonomi: Bjørn Hauge

Orienteringsgruppa har god nytte av øvrige sentrale verv i Nydalens Skiklub:
Kontrollutvalg:
● Anny Øen
● Sören Jonsson
● Elisabeth Ingvaldsen
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Valgkomité:
● Maria Jonsson
● Bojan Blumenstein
● Helena Axelsson
Medlemsregisteransvarlig:
● Øystein Rønning
Ansvarlig for politiattester:
● Ingrid Skaarer
Barneidrettsansvarlig:
● Ingrid Skaarer
Representasjon og andre verv
● AOOK styret: Einar Tommelstad
● AOOK trenings- og uttaksrådet: Rune Scheele
● AOOK rekrutterings- og utdanningsrådet: Simen Eid Nielsen
● AOOK valgkomité: Anna Ulvensøen
● Kontrollør NM natt (arr: Lillomarka): Søren Jonsson
● Kontrollør NC sprint (arr: Koll): Bojan Blumenstein
● Kontrollør NC finale (arr: Lillomarka): Monica Tørnqvist Halden
● Kontrollør Gromløpet (arr: Lillomarka): Maria Jonsson
Det er mange interne verv fordelt på klubbens medlemmer, disse er listet under de respektive avdelingene i
årsberetningen.
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Sportslig utvalg (junior og senior)
Sportslig utvalg har i 2021 bestått av:
● Leder: Sverre Turter Sandvold
● Medlem: Marianne Dæhli
● Medlem: Anna Ulvensøen
● Medlem: Sören Jonsson
Trenere har vært:
● Hovedtrener: Anders Nordberg (ut juni)
● Hovedtrener: Rasmus Rørholt Theisen (fra august)
● Trener: Marianne Dæhli
Uttakingskomiteen (UK) har bestått av:
● Siri Ulvestad
● Sören Jonsson
● Anders Nordberg (ut april)
● Rasmus Rørholt Theisen (fra august)
Sportslig utvalg (SU) har ansvaret for klubbens sportslige virksomhet for juniorer og seniorer (17+), både på
elite- og breddenivå. Dette innebærer planlegging og gjennomføring av alle fellestreninger,
treningssamlinger og reiser/losji i forbindelse med alle NM-øvelser, Norgescup, testløp og store stafetter som
Tiomila og Jukola. Utvalget har hatt jevnlige møter gjennom sesongen. Klubbens hovedtrener deltar normalt
på alle møter med SU.
Strategien til SU er å bygge en toppklubb med basis i løpere som bor fast i området og som kan delta på
ukentlige fellestreninger året gjennom. Vi mener dette er en god og riktig strategi, og det viser også
resultatene de siste årene til fulle. Vi går inn i 2022 full av optimisme og med en løperstall som trener bra og
som både har god bredde og topp.
Anders Nordberg hadde ved inngangen til 2021 en 50 % stilling som hovedtrener, men sa i slutten av april
opp sin stilling, etter å ha fått tilbud om å bli norsk landslagstrener. I mai og juni kombinerte Anders de 2
stillingene, og jobbet dermed 30 % for oss. SU brukte i samme periode tiden godt for å finne en ny
hovedtrener, og i juni ble Rasmus Rørholt Theisen ansatt i en 50 % stilling, med oppstart 1.august. Vi takker
Anders for en veldig god jobb som hovedtrener i 7,5 år, og er glade for å fortsatt ha han som løper og
medlem i klubben fremover.

Treningsåret
Nok et år ble sterkt preget av korona-pandemien. I starten av 2021 var det kun lov med fellestrening for
definerte toppidrettsutøvere og juniorer. Som erstatning for manglende muligheter for klubbtreninger og
samlinger, ble det nesten hver uke arrangert åpne lørdagsøkter med fri start av Anders Nordberg. Disse
varierte mellom sprint og skog, og hadde veldig bra oppmøte og kvalitet. Treningsuken ellers, inneholdt som
oftest intervaller på tirsdager og torsdager. Disse treningene varierte mellom intervall ved Vettakollen,
Akebakken, Damplassen, Voldsløkka og Myrerjordet. Mot våren ble det mer innslag av o-hardøkter og andre
o-tekniske økter. Styrketreningen ble i år igjen for det meste streamet på Facebook-gruppen, og det har
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fungert fint. I november kunne vi igjen ha styrken inne på Frysja. Vi hadde også noen økter i løpet året med
Catching Features.
Som erstatning for mange avlyste løp, ble det arrangert en treningsstafett for klubben 6.juni fra Grinda, med
hele 8 lag med 4 løpere på hvert lag. Dette ble en veldig bra trening med høy kvalitet og det var godt å
endelig kunne treffes. Slike økter kan vurderes å ha også i de kommende årene.
Etter sommerferien og utover høsten var det en lang periode med få restriksjoner, og vi kunne igjen ha en
ganske normal treningsuke. I september arrangerte SU og Rasmus et løpermøte på NIH, der vi sammen
diskuterte hvordan vi ønsket treningsuka. På høsten kom o-morgen igjen inn på programmet på onsdager. I
starten av oktober ble det arrangert en 25-manna-erstatning, som en 2-mannsstafett i Dausjømarka. Vi har
også hatt god deltagelse på både Harry Lagerts Nattcup og Ås By Night and Fog gjennom høsten. Mot
slutten av året ble det igjen nedstengninger, og klubbtreningene dermed også noe redusert.

Samlinger
Det var i utgangspunktet planlagt både ski-o-samling og Kristiansand-samling på vinteren, men begge disse
ble avlyst pga restriksjoner. Følgende treningssamlinger har blitt gjennomført i klubbens regi i løpet av
2021-sesongen:
● Sommersamling, Rauland (8.-14.juli): 10 deltakere
● Tiosamling, Ånnaboda (4.-7.nov): 23 deltakere
● Hjemmesamling (10.-12.des): 17 deltakere
I tillegg har NOF arrangert flere åpne samlinger for både junior og senior, men veldig god deltagelse av
spesielt våre juniorer. Vi håper at det i 2022 blir mulig å ha enda flere samlinger og at klubbens treninger vil
være åpne for alle hele året!

Løp og konkurranser
De aller fleste o-løp på våren ble avlyst, men flere og flere løp ble arrangert fra og med juni, dog med en del
restriksjoner.
Norgescupen startet med o-festivalen i slutten av juni, og inneholdt totalt 13 løp for senior og 12 for junior. I
D21 vant Anne Margrethe Hausken Nordberg foran Anna Ulvensøen sammenlagt, mens Jon Aukrust
Osmoen ble nr 2 totalt i H21. Blant juniorene vant både Pia Young Vik og Oda Scheele i hhv D17-18 og
D19-20, og Isak Jonsson ble nr 2 totalt i H19-20.
I 2021 hadde vi hele 6 løpere på juniorlandslaget og alle 6 klarte å kvalifisere seg til junior-VM i Tyrkia (Pia
Young Vik, Oda Scheele, Janne Tjørhom Aasheim, Lars Young Vik, Isak Jonsson og Kornelius
Kriszat-Løvfald). Både Pia, Isak og Kornelius fikk med seg fantastiske topp 10 plasseringer. Dessverre
krasjet årets junior-VM med både NM sprint-helgen og NM-uka, så disse 6 fikk ikke deltatt der. Alva
Niklasson fikk i midten av august sin debut i landslagsdrakta på Ungdoms EM (EYOC) i Litauen.
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Pia Young Vik og Isak Jonsson på junior-VM i Tyrkia. Foto: Kornelius Kriszat-Løvfald
Seniorløperne fikk også markert seg internasjonalt i 2021, med hele 6 stk som løp verdenscup. Tone Lye,
Anna Ulvensøen, Ragne Wiklund og Lukas Liland, fikk alle sin debut i verdenscupen i år. Lukas endte
tilslutt på en meget sterk 9.plass sammenlagt. I tillegg løp også både Jon Aukrust Osmoen og Bojan
Blumenstein flere verdenscupløp, der Jon fikk med seg en flott 10.plass på langdistansen i Idre.
Alle årets NM-medaljer ble i år delt ut i et tettpakket løpsprogram i september. I år igjen løp Nydalsløperne
fantastisk og løp inn hele 25 medaljer totalt, hvor 8 var individuelle gull. Nok en gang klart best i landet, med
nesten 24 % av de totale medaljene. Anne Margrethe fikk også kongepokal for seieren på NM sprint.

Stafetter
Tiomila-stafetten ble tidlig avlyst, så første litt større stafett i 2021 ble Night Hawk, der våre beste lag ble
disket i både dame- og herrestafetten. Jukola ble flyttet til august, og det som egentlig skulle ha vært tidenes
lyseste Jukola, ble heller et av de mørkeste, i Rovaniemi, langt nord i Finland. På grunn av mye
korona-smitte og strenge karanteneregler, klarte vi dessverre ikke å stille med et damelag i årets Venla. I
herrestafetten stilte vi 2 lag, og 1.laget løp stabilt gjennom hele natten og løp inn til en knallsterk 6.plass, kun
12 min bak Stora Tuna. Med det ble vi også klart beste norske lag, og dette ble virkelig et av høydepunktene
for klubben i 2021! 6.plassen er herrenes beste Jukola-resultat siden 2.plassen i 2002.
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1.laget på Jukola som ble nr 6. Foto: Sverre Turter Sandvold
I september fulgte 3 NM stafetter 3 helger på rad, og vi viste igjen hvor sterke vi er på stafett. På NM
sprintstafett ble 1.laget nr 4, plassen foran 2.laget. Sterk innsats av alle 5 NSK lag. På NM stafett helgen etter
løp vårt beste damelag inn til en soleklar seier, mens herrene tapte spurten om 3.plassen, og ble dermed nr 4.
Vi stilte totalt 5 damelag og 6 herrelag. I NM junior stafett løp damene inn til sølv, mens herrene sikret
dobbeltseier. Totalt stilte vi 3 lag i begge klasser.
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Gull til Tone, Anna og Anne Margrethe på NM stafett. Foto: Jon Iver Bakken

Fornøyde juniorer etter NM junior stafett i Trondheim. Foto: Jappe Hjelseth

Ski-orientering
Anna Ulvensøen hadde en meget god ski-o-sesong, med 2 NM gull (sprint og mellomdistanse) og bronse i
VM (sprint). For junior ble alt av nasjonale ski-o-løp avlyst pga korona.
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Barn og ungdom
Barn og Ungdom har i 2021 vært ledet av:
● Leder: Ingrid Skaarer
● Koordinator Løp & Lek (8-12 år): Nicole Ragvin
● Koordinator Ungdomsgruppa (13-16 år): Even Angell Petersen
Trenere for Løp & Lek:
● Foreldretrenere:
o 8-åringer (årgang 2013): Pål Haavengen, Endre Stokseth og Dana Stene (vårsesongen)
o 9-åringer (årgang 2012): Elisabeth Ingvaldsen, Astrid Wangensteen og Pål Tore Svendsen
o 10-åringer (årgang 2011): Per Øyvind Stene (vårsesongen), Alexander Smidt Olsen
(høstsesongen), Karen Boldingh Debernard (høstsesongen) og Frode Bakkehøi
(høstsesongen)
o 11-åringer (årgang 2010): Esten Koren og Marie Rygh Holten
o 12-åringer (årgang 2009): Anja Berge Gjellestad, Knut Landstad og Christine Teig
●

Juniortrenere:
o Vårsesongen: Teodor Mo Hjelseth, Marte M. Bakken, Tobias Espedal, Elise Wærp Hauge,
Ea Lunøe, Teo Ring Giske
o Høstsesongen: Teodor Mo Hjelseth, Elise Wærp Hauge, Elias Stubberud, Rolf Andreas
Berg, Gaute Bergan, Inga Skaarer Wiklund

Trenere for Ungdomsgruppa:
● Hovedtrenere: Vera Melkild, Isak Jonsson, Oda Scheele og Kornelius Kriszat-Løvfald
● Foreldretrenere:
● 12 år (årgang 2008): Else Kari N. Scheele og Finn G. Rygh
● 13 år (årgang 2007): Espen Lunøe og Even Angell-Petersen
● Foreldretrenere 14 år (årgang 2006): Ottar Wiklund og Runar Hafskjold
● Foreldretrenere 15 år (årgang 2005): Rune Scheele og Kjetil Espedal

Løp & Lek (8-12 år)
Målsetningen er å gjøre barna fortrolig med skogen og lære kart og kompass. Dyktige foreldretrenere og
trenere fra juniorgruppa har lagt vekt på mye lek og fart. Trenere fra juniorgruppa er en svært verdifull støtte
til foreldretrenerne som har hovedansvaret for hver gruppe. Trenerne for Løp & Lek gjør en kjempeinnsats,
og har i tillegg til treninger arrangert klubbsamlinger, og bidratt til å motivere til deltakelse på de få o-løpene
som ble gjennomført for barn denne sesongen.
Vi opplevde en eventyrlig deltakelse, spesielt på vårsesongen da det på det meste var ca. 140 barn på trening.
Dette var svært krevende for trenerne å organisere i en periode med strenge koronarestriksjoner med blant
annet kohortstørrelser på inntil 10 barn. Vi delte ut 120 Young Stars-trøyer på sommeravslutningen.
Løp & Lek har også stått for videresalg (uten avanse) av rekrutteringspakker sponset av Norsk Orientering.
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Pakkene består av et hendig etui med tommelkompass, Emit-brikke og minipostskjerm.

Treninger
Treningene for Løp & Lek finner sted på forskjellige steder i nærområdet Kjelsås - Sognsvann - Maridalen.
Sesongen kom i gang rett etter påske, med første trening 7. april. Vi var veldig glade for å kunne tilby barna
aktivitet til tross for strenge koronarestriksjoner. Det var svært krevende for trenerne å organisere aktiviteten
i en periode med strenge koronarestriksjoner med blant annet kohortstørrelser på inntil 10 barn. Utover
sesongen økte kohortstørrelsen, men vi fikk aldri arrangert den populære rakettløypa (stemplingsløype) med
alle årgangene samlet.
Restriksjonene kan ha vært medvirkende årsak til at vi opplevde en voldsom vekst i antall barn; vi kunne
faktisk tilby aktivitet til forskjell fra flere andre fritidsaktiviteter. Vi reklamerte/informerte om opplegget vårt
tilsvarende tidligere år. Naboklubben Koll opplevde tilsvarende vekst, men vi har ellers ikke hørt om slik
økning i andre klubber i kretsen.
Vårsesongen inneholdt 11 treninger, inkludert sommeravslutning med is, bading og utdeling av Young
Stars-trøyer ved Sognsvann. Høstsesongen inneholdt 8 treninger, og sesongavslutning ble markert på
Linderudkollen med bål og pølsegrilling.
Det ble gjennomført to kvelder med nybegynnerkurs for foreldre, ledet av Anne Berit Eid med bistand fra
flere klubbmedlemmer. Kurset måtte flyttes fra vårsesongen til september på grunn av restriksjonene og
hadde liten deltakelse. Siste kursdag bidro flere av instruktørene med skygging av barna i stedet. Neste år
håper vi å få arrangert kurset på et mer gunstig tidspunkt.

Sesongavslutning Linderudkollen 29. september. Foto: Nicole Ragvin

O-løp
Vårsesongen ble det dessverre ikke tilbudt o-løp i Oslo for barn under 13 år. Høstsesongen ble heldigvis
bedre. Klubbmesterskap skog hadde 29 deltakere under 13 år, og det var fin stemning med gode løyper og
store kakestykker. Vi hadde også Løp & Lek-deltakere med på flere av kretsløpene, blant annet KM stafett,
Kringsjåsprinten og Gromløpet.
Tur til Blodslitet med påfølgende badeland og pizza ble en vellykket tur for ca. 30 barn fra Løp & Lek
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(inkludert søsken), foreldre og trenere.

Klubbsamlinger og O-trolleir (krets)
21.-22. august ble det arrangert klubbsamling for 10-12 åringene ved Asker Skiklubbs klubbhytte Vestlia
med 22 barn. Det var tre o-økter, inkludert skumrings o-løp og 2-mannsstafett, myrfotball, og ikke minst god
mat og sosialt samvær.
Dagssamling for 8-9 åringene ble arrangert ved Langsetløkka 19. september, og her deltok ca. 30 barn. Det
ble arrangert et lite orienteringsløp i egen regi. Etterpå var det lek, sosiale aktiviteter, pølsegrilling, kake og
saft.
Årets O-trolleir for 10-12 åringene ble arrangert av Østmarka OK som dagssamling 18. september med 12
barn fra Nydalens SK.

Ungdomsgruppa 13-16 år
Også dette året bød på uvanlige utfordringer med å drive ungdomsidrett. Mye har blitt avlyst eller utsatt, og
vi har ofte måttet ty til reserveløsninger. Likevel har vi klart å gjennomføre godt nivå på treninger og
konkurranser. Særlig gledelig har det vært å følge den store gjengen med 2008-ungdommer som ble tilført fra
Løp & Lek.
Vi har, til stor glede for både ungdommer og koordinatorer, vært så heldige å fortsette med å ha Vera Melkild
som hovedtrener. Da hun var utspilt av sykdom i starten av vintersesongen fikk vi heldigvis hjelp fra Sondre
Ruud Bråten med å gjennomføre de første vintertreningene. I vårsesongen delte Vera oppgavene med Isak
Jonsson og Oda Scheele. Isak stakk til Trondheim og studier i høst, og da fikk vi inn nok en toppløper som
trener når Kornelius Kriszat-Løvfald tok over for ham.

Treninger og samlinger
Mandagstreningen i vinter skulle være løpetrening med innlagte øvelser etterfulgt av innetrening på Stadion
Fysikalske Senter på Frysja. Dessverre gjorde smittevern-reglene at vi ofte måtte nøye oss med ren
utetrening. Ved et par anledninger var ingenting lov, men da ordnet Vera opp med fine
nett-styrketreningsøkter.
I vårsesongen fikk vi gjennomført treninger som var ganske normale, men med grupper inndelt etter alder for
å holde oss innenfor tillatt antall deltakere. Den o-tekniske treningen ble det bra nivå på, men det var ikke til
å unngå at smittevern-begrensningene gikk litt utover felles oppvarming og moro som trenerne helst skulle
ønske å ha med i opplegget. Senere i sesongen ble det heldigvis mulig å gjennomføre vanlig opplegg.
Gjennom store deler av sesongen har vi hatt et tilbud på to eller tre ukentlige økter, med en til to O-økter og
en intervalløkt. Den ekstra o-økten har vært sprint-orientering i nærmiljøet. På høsten hopet det seg opp med
gjennomføring av utsatte o-løp, og da roet vi ned antallet treninger litt slik at totalbelastningen ikke skulle bli
for stor. I snitt har oppmøtet vært 23 løpere på hoved-treningene og 16 løpere på sprint-treningene.
Det har vært mindre sosiale aktiviteter enn i et normalår grunnet den pågående pandemien, men vi fikk
gjennomført en populær sommersamling samt en vellykka pizza-kveld etter sesongens siste trening. Vi hadde
også stort oppmøte på kretsens fine opplegg i Oslo Klatrepark etter Trimtexcup-finalen.
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Fra den siste treninga, der også den nye 2009-gjengen var med. Foto Even Angell-Petersen.

Klubbsamling
Etter store utfordringer med tilpasning til kretssamlinger som måtte avlyses og utsettes i siste liten klarte vi
heldigvis å få til en (litt forkortet) sommersamling for ungdommene i starten av sommerferien. Som i fjor
gikk turen gikk til Kobberhaughytta, der 17 ungdommer og 3 trenere syklet inn og ut og gjennomførte fire
økter på tre dager.

Selvdreven transport til sommersamling. Foto Vera Melkild.

Hovedløp og O-landsleir
Årets Hovedløp og O-landsleir ble arrangert i Levanger av Frol IL. I år ble det heldigvis mulig med skikkelig
leir med overnatting, selv om smittevernregler fortsatt ga noen begrensninger. NSK stilte med 13
ungdommer, med sedvanlig god innsats på sportslige så vel som sosiale aktiviteter.
Nils Anders Niklason (H16) og Eira Skaarer Wiklund (D15) utmerket seg spesielt med gull i både
langdistanse og sprint. Maja Mo Hjelseth (D16) tok bronse i sprinten. Det ble også fine plasseringer i
langdistanse til Marie Scheele (nr 6 i D16) og Per Noah Sommerhein (nr 8 i H15), og i sprint til Marie
Scheele (nr 4 i D16).

Trimtex cup
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Trimtex cup ble gjennomført nesten som normalt, til tross for at en del løp måtte utsettes fra våren til høsten.
Cupen besto i av 8 innledende løp pluss finale. Hele 30 NSK-ungdommer deltok på ett eller flere løp. Aller
best var vi på KM mellomdistanse der hele 22 av våre ungdommer stilte og på finalen der 20 stilte. Det ble
som vanlig mange gode resultater. Etter finalen hadde vi følgende pall-plasseringer: Førsteplasser til Helene
Scheele i D13-14, Eira Skaarer Wiklund i D15-16 og Nils Anders Niklasson i H15-16, og tredjeplass til
Marie Scheele i D15-16.
Ut fra sine fine resultater i Trimtex-cupen ble sju av klubbens ungdommer også tatt ut til å representere
kretsen i årets Unionsmatch/Kretskamp: Per Noah Sommerhein, Helene Scheele, Eira Skaarer Wiklund,
Josefine Oraug Rygh, Inka Boldingh Debernard, Nils Anders Niklasson og Marie Scheele.

Inka og Clara i spurtduell på Nesodden. Foto Bjørn Hauge.

Flust med Nydalsungdom på premieplasser etter Kringsjåsprinten. Foto Bjørn Hauge.
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Arrangement
Arrangement har i 2021 vært ledet av:
● Leder: Knut Aalde
●
●
●
●
●
●

Nydalten (KM mellom): Alix Young Vik og Kornelius Løvfald
Klubb cup/klubbmesterskap: Rolf Andreas Berg, Elias Stubberud og resten av juniorene 17-18 år,
Synnøve Lyssand Sandberg, Marianne Dæhli
NM preO: Marianne Dæhlie og Sondre Ruud Bråten
Nydalsløpet: Eirik Hovind og Jon A. Osmoen
Harry Lagerts nattcup: Sören Jonsson og Jon Petter Nielsen
Norgescup ski-O: Ole Petter Haugen

●
●

Stifinnerkomiteen (turorientering): Christian Vogelsang
Stolpejakten Oslo Nord: Nils Bergen og Øivind Due Trier

●
●

Oslo City cup: (avlyst i 2021)
Grefsenkollen Opp: Per-Arne Røstadsand (avlyst 2021)

På arrangementsiden har også 2021 vært sterkt preget av pandemien. Vi måtte avlyse Grefsenkollen opp og
Oslo City cup for andre år på rad. Nydalten ble arrangert som en redusert utgave med kohorter på 30
personer! Høsten ble ble mer normal. Vi fikk arrangert tidenes NM PreO i august og Harry Lagerts nattcup
var som vanlig veldig populært i høstmørket. Vi fikk gjennomført klubbmesterskap i PreO med stort
oppmøte og marsipankake. Juniorene arrangerte klubbmesterskap, også det tidenes. De skapte god stemning
og ble av forbundet kåret til beste SatsUng arrangement.

Fotos: Elise Werp Hauge

Våre mosjonstilbud har også i 2021 vært et populært tilbud for byens innbyggere og er begge veldig viktige
inntektskilder til klubben. Turorientering fikk en veldig oppsving i 2020 og har klart å holde tallet oppe i
2021. Stolpejakten fortsetter å øke både i antall brukere og antall stolper og hele 33 000 unike bruker har
vært innom en eller flere av våre stolper i 2021.
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Nydalten – KM mellomdistanse
Nydalten er det mest tradisjonsrike orienteringsløpet i Norge og har blitt arrangert hvert år siden 1947. Årets
løp var derfor nr. 55 i rekken. Nydalten gikk 13. juni fra Sandvollyballbanen ved Sognsvann i lia opp mot
Vettakollen. Løpet var i år KM-mellomdistanse med innlagt Trimtex cup.
Det var strenge koronarestriksjoner i juni og kun kohorter på 30 stk var tillatt. Arrangementet ble derfor
begrenset til å omfatte ungdom og juniorer, samt noen satsende seniorer. Det var totalt 144 startende i årets
løp. Løpsleder Alix Young Vik og løypelegger Kornelius Løvfald loset det hele vel i havn.

Med kohorter på 30 stk ble det lite stress for løpsledelse, sekretariat og smittevernansvarlig. Foto Bjørn
Hauge
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Klubbcup og Klubbmesterskap
I år ble det internt i klubben arrangert et klubbcup løp (vanlig o-løp) på vårparten og et klubbmesterskap i
tempO, samt klubbmesterskapet skog. Klubbcup Løpet var på vårparten og ble arrangert fra Sogn og pre-o
fra Kjelsås skole. Klubbmesterskapet skog ble holdt fra Linderudkollen.
Klubbmesterskap i tempO 25. august fra Kjelsås skole. Eventor - Arrangementsinformasjon:
Klubbmesterskap TempO (orientering.no)
25. august ble ble arrangert tempO fra Kjelsås skole. Det var Marianne Dæhlie som sto for arrangementet.
Påmeldte fra klubben fikk noe å bryne seg på med fersk NM-løypa fra uka før. I kald sur vind var det
Kornelius Kriszat-Løvfald som frøs mest og kom seg raskest gjennom vurderingene. Etter løpet hadde
arrangører kjøpt til stor kake som vi alle fikk smake på.
Klubbmesterskap mandag 31. august ved
Linderudkollen.
Det som kommer til å huskes best i fra
klubbmesterskapet er hva de unge greide
å få til på klubbløpsfronten. Ansvaret for
arrangementet ble lagt på skuldrene til
Rolf Andreas Berg og flere av de andre i
17-18 års-gruppa. Lista ble allerede i
invitasjonen lagt høyt; “Tidenes
klubbmesterskap for store og små” sto det
på hjemmesiden vår. Å hvilket
arrangement det ble. Gode løyper ble
laget av Elias Stubberud og det ble god
anledning til å rote det til i
sommerfugl-sløyfene i kampens hete. Det
hele ble kronet med premie til alle unge
og gratis burger til alle samt kaker kaffe
og brus. Praten gikk ivrig utover
ettermiddagen til skumringen kom. Alle
gikk glade hjem. Senere på året ble under
kompetansehelga 30.31. oktober ble
arrangementet kronet med Sats UNGt
prisen og brakte kr. 25.000,- til de flinke
arrangørene.

Fotos: Elise Werp Hauge
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NM preO
NM PreO er et lite arrangement i antall deltagere, men krever stor innsats for å arrangere. Løpsleder
Marianne Dæhli, løypelegger Sondre Ruud Bråten, synfarer Isak Jonsson og starter Thomas Bøhn styrte
arrangementet frem til suksess. Som lovet ble det tidenes NM preO.
Lørdag 14. august ble PreO øvelsen arrangert fra Korsvoll skole. Norgesmester ble Arno Lilja Grønhovd.
Søndag 15. august ble TempO øvelsen arrangert fra Kjelsås skole. Norgesmester ble Martin Jullum. Det var
32 deltakere lørdag og 15 deltakere søndag.

Marianne, Sondre og Isak gleder seg til å dele ut NM-medaljer. Foto: Knut Aalde

Nydalsløpet
Etter sommern åpnet det endelig opp for mosjonsløp igjen og vi fikk arrangert Nydalsløpet. Nydalsløpet,
med godt samarbeid med bedrifter i Nydalen, er en viktig inntektskilde for klubben. Løpet organiseres av
våre aktive juniorer og seniorer. I 2021 styrte nok en gang Jon Aukrust Osmoen og Eirik Kamstrup Hovind
arrangementet med stødig hånd. 2021-utgaven gikk av stabelen torsdag 2. september med arena ved
Gullhaug Torg. Løpet ble arrangert i strålende sol og 25 grader. Det ble observert mye godt humør og
løpsglede blant deltakerne.
Det var fortsatt koronarestriksjoner noe som medførte færre deltakere enn tidligere. 183 fullførte årets løp.
Raskeste dameløper var Bente Losgård , fra Tynset IF og raskeste herre var Mathias Moen fra OSI.
Lagkonkurransen ble vunnet av raske ansatte i Elkjøp.

Nydalsløpet. Foto: Bjørn Hauge
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Harry Lagerts Nattcup
I 2020 var det 980 starter fordelt på 6 løp. Arrangementet er et velsmurt maskineri og fått en god flyt med
deltakerne fordelt i startpuljer. Arrangementet styrer dessverre ikke hvor Løvenskiold velger å hugge skogen
og løpet i Fossummarka ble minnerikt da det ikke finnes fin skog igjen der.
Harry Lagert er fortsatt et populært arrangement for løpere i alle aldre. Det settes stor pris på. Dette kom
blant annet til syne da klubben mottok en privat donasjon på kroner 10 000,- som takk for innsatsen med å
arrangere Harry Lagert. Dette er en heder og takk som i stor grad må rettes til primus motorene, Sören
Jonsson og Jon Petter Nielsen.

Sindre Langaas stod for blesting av arrangementet
Det var følgende arrangementssteder og løypeleggere:
●

Prolog. 15.september. Solemskogen
Løypelegger: Jon Aukrust Osmoen
147 Startende
● Løp 1. 22.september. Hønefoten
Løypelegger: Inge Lindseth
200 startende
● Løp 2. 29.september. Fossum idrettsanlegg
Løypeleggere: Gunnar Engen Vik
174 startende
● Bonusløp. 6.oktober. Sognsvann
Løypelegger: Inga Skaarer Wiklund
125 startende
● Løp 3. 13.oktober. Østmarksetra
Løypelegger: Kenneth Buch
209 startende
● Finale. 22.oktober. Lillomarka arena
Løypelegger: Einar Jensen
125 startende
Finaleløp
Igjen var det GPS Tracking, bål i skogen og god stemning ved målgang på Lillomarka Arena. Årets vinner
av Legendar ble Sander Arntzen. Kari-klassen ble vunnet av Kaja Winsnes Nordhagen, Ola-klassen av Jonas
Fenne Ingierd og Lokal av Jan Tore Henriksen.
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Skiorientering Sjusjøen
Nydalens Skiklub arrangerte skiorientering på Sjusjøen siste helga før jul, helga 18-19 desember.
Arrangørstaben ble ledet av Ole Petter Haugen. Løypelegger var Erlend Slokvik, med god støtte fra Lars
Lystad og forbundets Jan Arild Johnsen til løypekjøring. Det kreves stor innsats å kjøre opp løypenettet og
mange timer ble brukt på å buksere snøscooterne lånt av Nordmarka Skiorienteringsklubb. Imponerende
innsats.
Koronaen slo til igjen før jul og det ble på nytt deltakerbegrensninger. Ungdom, junior og senior elite fikk
lov til å stille. Det var ca. 100 startende begge dager.

“Ski-O er gøy” Elias Jonsson. Foto: Maiken Skirstad Mo
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Stifinner’n / turorientering
Stifinner’n og Postjakta er et godt og tradisjonsrikt turorienteringstilbud i Nydalens
kartområder.Stifinner-komiteen i 2021 har bestått av Christian Vogelsang (leder, turplanlegger), Andreas
Erichsen (turplanlegger, VIPPS & Hent), Terje Mathisen (Adelskalender), Jon Petter Nielsen (premiering) og
Sindre Langaas (markedsføring).

Kart og poster
I 2021 hadde vi som vanlig to opplegg, Postjakta for de med liten eller ingen orienteringserfaring (grønne og
blå turer), og Stifinner’n for de mer erfarne (rød og svarte turer). Se kartområdene i figuren under. I tillegg
hadde vi sykkelposter og tilleggsposter, som alle lå i tilknytning til turene. Til sammen hadde vi 135 poster
hengende ute i skogen i tillegg til 35 stolpeposter i byen som et samarbeid med Stolpejakta. Postene hang ut
fra slutten av mars til 10. oktober.

Turene som inngikk i Stifinner’n og Postjakta ble solgt i egne konvolutter ved ulike utsalgssteder i vårt
«utvidete nærområde» (Brekkehagen kiosk, Pitstop Kafé, Milsluker’n, Braasport, Bull Ski & Kajakk,
Vinderen Sport og VIPPS & Hent hos Andreas). I tillegg til turene som inngikk i disse konvoluttene hadde vi
som vanlig 6 startposter, 5 sykkelposter (blå gradering) og 5 tilleggsposter (svart gradering). Alle turene
kunne kjøpes og lastes ned enkeltvis fra nett (http://turorientering.no/nydalen/) eller som pakker (Postjakta
og Stifinner’n) til noe lavere kostnad enn kjøp i butikk.
Stifinner’n-konvolutten
● Konvolutten: inneholdt de røde og sorte turene
● Kart-områder: Bjørnsjøhelvete, Sellenrå, Skjennungen og Sognsvann
● Pris: 480 kr
● Opplag: 900

20 (28)

●

Salg: 547

Postjakta-konvolutten
● Konvolutten: inneholdt de grønne skogsturene og de blå turene
● Kart-områder: Nedre Blanksjø, Sandermosen, Skarselva og Skådalsbekken
● Pris: 280 kr
● Opplag: 600
● Salg: 370 + «Løp&Lek» og noen barne- og ungdomsskoler fikk gratis kartfiler til sitt
treningsopplegg
Også i år var sesongen preget av koronapandemien, men som i fjor så dette ut til å gi økt oppslutning om vårt
turorienteringsopplegg selv om salget ikke var like godt som i 2020. I 2021 solgte vi 882 konvolutter, samt
761 enkeltturer på nett (i tillegg til mange gratis nedlastinger). De to siste årene har salget vært på høyde med
salget slik det var ca. 10 år tilbake:

Salg siste 10 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
år

2021

Konvoluttsalg i butikk
Stifinner’n

725

648

677

511

536

400

422

375

340

364

673

547

Postjakta

330

288

367

205

220

170

232

243

181

158

381

370

Samlet

1055

936

1044

716

756

570

654

618

521

522

1054

882

Salg på www.turorientering.no/nydalen*
Pakker

-

-

-

58

42

94

116

36

-

-

234

213

Turer

-

-

-

219

288

285

346

516

751

514

1169

761

* Fram t.o.m. 2018 ble antall solgte turer på nettet antatt å tilsvare antall nedlastinger, men dette er ikke korrekt. Fra og
med 2019 er oversikten over antall bestillinger lagt til grunn for denne statistikken.
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Postbesøk og medaljer
Figuren under viser antall registrerte besøk (klipp) på de enkelte turene i 2021. Det er som vanlig de enkleste
turene som er best besøkt, og spesielt de turene som ligger i Sognsvannsområdet.

Figurene nedenfor viser samlet antall klipp, totalt antall poeng som har blitt registrert og antall merker som
har blitt oppnådd de fire siste årene. Det har vært omtrent en dobling de to siste årene i forhold til de to årene
forut.

Markedsføring og arrangementer
Vårt tilbud ble som vanlig markedsført på nydals-weben, på http://turorientering.no/nydalen og på Facebook.
Butikkene som selger konvoluttene, viser dette med plakat og flyveblad. Nytt av året var bannere, som ble
satt opp på Sognsvann t-banestasjon, Grindajordet, Brekkekrysset, Hammeren og Skar. På t-banestasjonen på
Sognsvann ble det også satt opp en postkasse med brosjyrer. Denne måtte påfylles med nye brosjyrer flere
22 (28)

ganger.
Heller ikke i 2021 var det mulig å arrangere en tradisjonell oppstartsdag på Sognsvann pga. pandemien. Det
var ikke noe eget opplegg for turorientererne under Nydalten pga. pandemien, men én av løypene stod ute én
uke etter arrangementet for at de skulle få prøve seg på en vanlig orienteringsløype.
Sesongavslutningen fikk vi arrangert som vanlig i storsalen på Engebråten skole 10. november. Opplegget
var som det har vært de siste årene med skattejakt, quiz, premieutdeling og kveldsmat for de unge og
oppsummering av sesongen, foredrag, premieutdeling og kveldsmat for de eldre. I år var det Sindre Langaas
som fortalte om Bjørnsjøhelvete og den gamle og nye hengebroen.

Stolpejakt
I 2021 overtok Nils Bergan som stolpejaktgeneral og med kyndig veiledning fra avtroppende general Øivind
Due Trier, blesting fra Sindre Langaas og økonomikontroll fra Einar Tommelstad har stolpejakten utviklet
seg videre. Den store økningen i stolpejegere i 2020 har bare fortsatt i 2021. Nydalens SK arrangerte i 2021
stolpejakt i 6 bydeler i Oslo, organisert som "Stolpejakten Oslo Nord". Totalt ble 250 stolper fordelt. Det var
over 33 300 unike deltakere, fordelt på alle aldersgrupper og jevnt fordelt mellom kjønn. Totalt over 1 400
000 registrerte besøk på stolpene. Antall registrerte besøk har økt med 50 % fra 2020 og en tredobling fra
2019!
Stolpejakten er et gratis folkehelsetilbud. I 2021 har vi mottatt støtte fra bydelene: Frogner, St. Hanshaugen,
Nordre Aker, Gamle Oslo og Grünerløkka. Vi har tidligere fått støtte fra Sagene og fortsetter å søke hos dem.
Vi har mottatt støtte til utarbeidelsen av kart fra Miljøetaten i Oslo, Sparebankstiftelsen DNB og spillemidler.

Stolpejakten Oslo Nord startet opp i 2016 med 50 stolper innenfor våre eksisterende sprintkart
Vulkan-Iladalen og Ullevål sykehus, samt OSIs kart Blindern. 1472 deltagere registrerte sine stolpebesøk. I
2017 og 2018 ble kartområdet kraftig utvidet med flere byområder samt nærliggende park og skogområder
og antall stolper økt til 114 i 2017, 167 i 2018, ca. 200 i 2019 og 2020 og 250 i 2021. Antall registrerte
deltakere har økt kraftig fra 6081 i 2017, over 10 000 i 2018, ca 14.000 i 2019, 27 000 i 2020 og 33 000 i
2021. Registrerte deltagere betyr personer som har registrert minst ett stolpebesøk blant våre stolper, enten
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med mobilapp, på nettsiden stolpejakten.no eller ved å sende utfylt skjema i posten til oss. I tillegg kan det
være et ukjent antall ikke-registrerte deltagere, som har besøkt stolper uten å registrere besøkene sine.

Forsidebilde Facebooksiden Stolpejakten Oslo Nord

Familiesvømming Idrettshøyskolen
11. desember var dagen for familiesvømming i svømmehallen på idrettshøyskolen. Sjefsbadevakten Anders
Norling holdt styr og passet på 40 store og små Nydølinger. Det går rykter om overraskende gode stup og
god stemning.

Sjefsbadevakten. Foto: Han selv

Oslo City cup, Grefsenkollen opp
Oslo City cup og Grefsenkollen opp ble avlyst i 2021. Igjen krysser vi fingre for at disse arrangementene kan
gå som normalt i 2022!
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Markedsgruppa
Markedsgruppa har i 2021 bestått av:
● Leder: Sondre Kongsgård
● Draktsalg: Ellen Olsvik
Markedsgruppa administrerte følgende aktiviteter/merkevarer i 2021:
1. Klubbsponsor- og samarbeidsavtaler
2. Utstyrsavtaler i samarbeid med sportslig avdeling
3. Bekledning (klubbtøy)
Markedsgruppa er et initiativ med oppstart sent i 2019, med hensikt å samle markedsføringsarbeidet som
gjøres i Nydalens Skiklub. Dette kan blant annet bidra til å gjøre enkelte sponsoravtaler mindre
personavhengig, i tillegg til å forenkle arbeidet med sponsorer på tvers av NSKs arrangementer. Dette
initiativet fikk imidlertid en svært vanskelig start som følger av pandemien.

Klubbsponsoravtaler
Hovedsponsor for klubben er Avantor AS, som driver eiendomsforvaltning og byutvikling i Nydalen.
Generelt inkluderer dette samarbeidet ukentlig treningstilbud i Nydalen i sommermånedene og
aktivitetsopplegg på ulike arrangementer. Fjoråret var fortsatt preget av begrensninger som følge av covid,
men vi fikk gjennomført deler av aktivitetsopplegget som planlagt, herunder vårt samarbeid med treninger
arrangert av NSK. Avantor har også kommunisert at de generelt er svært fornøyd med samarbeidet med
klubben, og vi fikk dermed fornyet både klubbavtale og stønad til Nydalsløpet for ytterligere to år (verdi 400
000,-).
I tillegg har klubben en samarbeidsavtale med Oslo Sportslager hvor klubbens medlemmer får rabatt på en
rekke av deres produkter.
Nydalsløpet og Grefsenkollen Opp har generelt flere sponsor- og samarbeidsavtaler spesifikt for deres
arrangement, men for Grefsenkollen Opp falt dette bort i fjor. Nydalsløpet ble arrangert med noe redusert
deltakerantall fra tidligere år, og tilhørende sponsing var nok til å dekke både utgifter til løpet samtidig som
noe ble til overs til klubbkassen.
Det henvises til følgende side for oversikt over klubbens avtaler: https://nydalen.idrett.no/orientering/avtaler
Denne siden holdes oppdatert ved inngåelse av nye avtaler.

Utstyrsavtaler
For 2021 har klubben hatt avtaler med:
Trimtex Sport AS (2016-2022). Avtalen omfatter levering av klubbtøy og inkluderer fritt tøy opp til et beløp.
I den oppdaterte Trimtex-avtalen fra høsten 2019 er det også inkludert rabattavtale med Runes O-utstyr.
Sport Import AS (2020). Avtalen inneholder avtalepriser på hodelykter. Avtalen var tilgjengelig for 2021
også selv om den ikke ble eksplisitt fornyet, men trolig dermed ikke utnyttet i stor grad.
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Media
Mediedekning av Nydalens Skiklubs aktiviteter og resultater er viktig, både for å synliggjøre klubbens tilbud
og for det langsiktige sponsorarbeidet. De viktigste mediekanalene er orientering.no og klubbens egen
hjemmeside, i tillegg til Nydalens SKs facebookside.
Best mediedekning lokalt gjennom Nordre Aker Budstikke får vi generelt i forbindelse med Grefsenkollen
Opp og Nydalsløpet. Orientering.no er blitt en viktig og god kanal etter hvert som sportslige prestasjoner blir
bedre. Kanalen benyttes i tilbakemeldinger til sponsorer, og disse setter pris på gode reportasjer med god
sponsorprofilering.
Imidlertid ble bl.a. Grefsenkollen Opp avlyst i fjor, og andre arrangementer har dermed hatt en mye viktigere
posisjon i markedsføringen for klubben. Som i fjor har spesielt Stolpejakten hatt en særdeles positiv vekst.
Det at så mange turgåere i nær omkrets nå har en nær relasjon til Nydalens SK gjennom deres engasjement i
Stolpejakten er i seg selv god PR for klubben, men i tillegg har det blitt publisert flere større nyhetsartikler
om dette arbeidet gjennom året.
I tillegg er det viktig å fremme de regionale og nasjonalt dekkende nyhetsreportasjene som følger av svært
gode resultater fra nydalsløpere i fjor.

E-postlister, teknisk utvikling og vedlikehold
E-postlistene holdes à jour av Rune Rystad. Det gjøres et omfattende løpende arbeid for at det tekniske
rammeverket bak vår hjemmeside er oppdatert og at siden alltid er tilgjengelig.

Klubbtøy og draktsalg
Organisator av klubbtøy og draktsalg har i 2021 vært Ellen Olsvik.
Trimtex har vært leverandør av klubbtøy. Klubben har beholdt design fra foregående år på overtrekksdrakter
og løpetrøyer, med unntak av oppdaterte Avantor-logoer.
Generelt gjøres draktsalg og -bestilling på følgende måte: Utforming av draktkolleksjon gjøres i samarbeid
med Trimtex. Klubben organiserer prøve- og handlekveld for medlemmene. Bestilling gjøres av
medlemmene i nettbutikken til Trimtex i bestemte bestillingsperioder for å rekke sesongstart og tøyet blir
sendt i posten direkte til medlemmene. Klubben har et mindre lager av tøy som selges gjennom sesongen.
Ekstra tøy til elitegruppa organiseres i samarbeid med sportslig avdeling.

Kart
Kart er en forutsetning for å utøve idretten orientering. Samtidig kan gode kart være til nytte for en langt
større andel av befolkningen enn dem som er medlemmer av orienteringsklubber. Turkart, turorientering og
stolpejakt har potensiale til å øke interessen for orientering, men kanskje enda viktigere: Bidra til bedre
folkehelse gjennom økt fysisk aktivitet.

Organisering i 2021
Kartgruppa har bestått av:
● Leder: Vegard Blomseth Johnsen
● Medlem: Øivind Due Trier
● Medlem: Jo Wiklund
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●
●

Medlem: Per Melander Often
Medlem: Geir Rønning

Kartaktiviteter i 2021
Nydalens Skiklub har ved utgangen av 2021 skogskart med høy kvalitet over et stort areal (oppdatert
vegetasjon og laserkurver), og antall sprintkart er økende.
Aktivitetene i 2021 har vært revisjoner av skogskart og sprintkart, samt konvertering til ny norm for begge.
Revisjon av skogskart ble gjort i området Vettakollen/Sognsvann vest i mai forbindelse med Nydalten fra
Sognsvann. I tillegg ble flere andre områder revidert på grunn av ny hogst: ved Sandermosen, nordvest for
Movann og vest for Skar. Revisjon av sprintkart har vært for Stolpejakten samt at Helge Gisholt (Sentrum
OK) gratis har revidert og utvidet sprintkartet ved Hasle forut for sprintløpet “Ribbe & loff”. IL Koll har
oppdatert vårt sprintkart ved Kringsjå til sitt Norgescupløp.
Turkart Nordmarka syd har blitt klargjort for trykking av ny og forbedret utgave på vannfast papir og fire
sider i format 100 cm x 70 cm. Kartet blir trykket i januar 2022, med tre sider o-kart i 1:10 000 pluss turkart
med skiløyper og blåmerka stier i 1:20 000. Turkartet er et samarbeid mellom Heming, Nydalen og OSI.
Vi har deltatt i NOF-prosjektet Orientering - kart i skole og fritid, og fått tegnet 3 nye skolekart for skolene
Engebråten, Hasle og Maridalen skole. Vi har også tegnet skoleorienteringskart over Skar Leir i samarbeid
med DNT og Friluftsskolen.

Planlagte kartaktiviteter i 2022
Det vil bli noe mindre produksjon av sprintkart i 2021 etter flere år med høy produksjon. Det planlegges
likevel en mindre utvidelse av sprintkartet på Løren videre østover. Det vil også forsøkes å oppdatere våre
viktigste sprintkart til ny sprintnorm (ISSprOM 2019).
Revisjon av skogskart vil i hovedsak omfatte områdene som skal benyttes til Nydalten, det vil si den østre
delen av Sognsvannkartet. Revisjon av sprintkart vil i hovedsak fokusere på nylig utbygde områder som
Stolpejakten ønsker å benytte.
I tillegg vil det gjøres fortløpende revisjon i samråd med hovedtrener for å opprettholde kartkvaliteten i
områdene der det skal gjennomføres o-tekniske treninger. Dette gjelder både skogskart og sprintkart.
Vi planlegger å gi ut flere nye skolekart i forbindelse med prosjektet Orientering - kart i skole og fritid.
Vi har nå store kartområder som det vil være krevende å vedlikeholde på en slik måte at alle kartområder
oppfattes som oppdaterte til enhver tid. Samtidig gir inntekter fra stolpejakten oss muligheten til å bruke en
del av disse pengene til å vedlikeholde kartene hyppig. Vår tidligere trener, Anders Nordberg, uttalte at
“kartene er klubbens gull”. For skogskartene medfører flatehogst og tynningshogst at kartene bør oppdateres
med få års mellomrom. For sprintkartene medfører stadige byggearbeider at de ombygde områdene bør
oppdateres.

Økonomi og administrasjon
Økonomi har i 2021 bestått av:
● Leder: Bjørn Hauge
● Kasserer: Rolf A. Berg
● Regnskapsfører: Henrik Eijsink
● Påmelder og startkontingenter: Anne Berit Eid
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Administrasjon har i 2021 bestått av:
● Leder: Kjetil Espedal
● Materialforvalter: Anne Madslien og Ole Petter Haugen
● Web- og epostadmin: Rune Rystad
Det legges ned en stor jobb innen økonomi og administrasjon i klubben til tross for at deres innsats ikke
synes i det daglige. Klubben har over 1000 transaksjoner selv i koronaåret 2021.
I første kvartal 2021 ble Dampen solgt og klubben har gjort avlevering av arkivet sitt til Oslo Byarkiv. Se
informasjon i hovedlagets årsberetning.
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