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Treningsløpene i 2017
Som tidligere år er det de lokale treningsløpene våre som er «stammen» i orienteringsaktivitetene i klubben.
Også i 2017 har vi arrangert 10 ulike treningsløp inkl. Sprint Cup fra Domus-senteret den 24. april og
Bygdakamp 24. mai fra Røros Videregående skole.
Til sammen har vi på 10 løp (inkludert sprintcup og bygdakamp) hatt 108 ulike løpere til start. Totalt 313
starter. Dette er det største antall deltagere vi har hatt på mange år og en økning på hele 25% fra 2016. Av
de 108 ulike deltagerne er 44 løpere 12 år eller yngre. Utviklingen de siste årene har vært som følger:
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Antall treningsløp
SprintCup
Bygdakamp
Antall klubb-løpere på
Treningsløp/Bygdakamp
Løpere tom 12 år
Antall starter
Gj.snitt starter / løp

2017
8
1
1

2016
8
1
1

2015
8
1
1

2014
9
1
1

2013
9
0
1

2012
9
0
0

108
44
313
31,3

89
35
250
25

98
36
302
33,6

104
42
264
26,4

96
32
268
26,8

255
28,3

Selv om gjennomsnitt antall starter pr. løper har økt noe, er det er fortsatt et godt potensial til å få flere til å
stille på løpene.
Ved sesongavslutningen oppå Skistugge 13. september var det pokalutdeling til alle t.o.m. 12 år som hadde
deltatt på 3 løp eller flere.

Rekrutteringsaktiviteter
Som tidligere har vi gjennomført nybegynneropplegg for ungene på Idrettsskolen. 1 dag i mai og 1 dag i
september. Vi har ikke mottatt noen støtte fra Idrettsskolen eller hovedlaget for dette arbeidet.
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Andre helga i mai arrangerte vi O-troll og O-monster leir for alle klubbene i o-regionen på Røros Hotell. Dette
ble en kjempesuksess med ca 75 deltagere. Fra Røros deltok ca 10 O-troll/O-monster.

Stolpejakten
I år arrangerte vi stolpejakten for første gang. Dette ble en kjempesuksess.
Vi plasserte ut 45 stolper i Røros sentrum, Kvitsanden og Vola. Det ble registrert nesten 1400 forskjellige
brukere og total hadde vi nesten 30.000 stolpebesøk. Nesten 250 av disse personene besøkte alle stolpene. I
tillegg regner vi med en god del besøk av personer som ikke registrerte seg hos stolpejakten.no. Vi trykte
opp 7000 brosjyrer og de fleste av disse ble delt ut.
Økonomisk ble dessverre ikke dette noen suksess. Selv om vi får ett vesentlig tilskudd fra Foreningen
Stolpejakten endte vi opp med ett underskudd på nesten 20.000,- kroner. Og det uten at en eneste
arbeidstime er inkludert. Skal vi fortsette med stolpejakten i 2018 må vi ha inn sponsorer. Vi søkte for øvrig
støtte til prosjektet hos kommunene, men fikk avslag. Begrunnelsen var at kommunen ikke støttet grupper i
idrettslaget. Kun hovedlaget fikk støtte.

Bygdakampen 2017
For sjette år på rad var Røros med i Bygdakampen mot Vingelen/Tolga, Nansen og Os.
På grunn av relativt lavt deltakerantall hadde vi fortsatt vår relativt gunstige «utjevningsfaktor» i 2017. Dette
bidro til at vi også i år var med i kampen om totalseieren. På vårt egent løp ved Røros VGS deltok 46 av våre
egne løpere. På de tre andre løpene hadde vi kun 14 løper i snitt pr løp. Dette ble litt for lite og Nansen ble
årets vinner av bygdakamp.
Foran 2018-sesongen står alle lagene med 2 seire hver. Den klubben som vinner 3 ganger, får Kobberfatet til
odel og eie. Fatet får med andre ord en vinner i 2018.

Løpsresultater
Vi har dessverre ikke alt for mange som deltar på løp utenfor Røros. Veteranene våre med Petter og Terje i
spissen reiser på en del løp. I tillegg deltar Frode, Hans Arild og Helge også noe. Eneste deltager blant de
yngre som deltar utenfor kretsen er Astrid Schjølberg. Hun har i år løpt mange gode o-løp.
Terje, Petter og Astrid dro i sommer til Østerrike der de deltok i en stor 5 dager konkurranse. Turen ble en
kjempeopplevelse og erfaringen med alpeterreng ga mersmak.
Under KM sprint som Trollelg arrangert ved Åsheim Skole på Heimdal ble Frode kretsmester i H55.
Frode, Terje og Petter tøyde også i år sesongen litt ekstra ved å delta på 3-dagers på Bornholm i slutten av
oktober måned. Ett flott arrangement der alle tre var med å kjempe i toppen av H55.

side 2

Mølmannsdalen
1.desember 2017 ble store deler av Mølmannsdalen vernet som naturreservat. Dette har vi vært klar over en
stund og vi sendte også inn våre innsigelser i forbindelse med bruk av Mølmannsdalen til orientering. Her ble
vi dessverre ikke hørt og i verneforskriftene står det at i utgangspunktet er større arrangement forbudt. Nå
er det Røros kommune som er forvaltningsmyndig og vi håper vi får en avtale der vi i alle fall får løpe noe
orientering. Forvaltningsansvaret er nytt for kommunen og selv om vi har mast på ansvarlig har det ikke
lykkes med avklaring rundt dette.
Samtidig er o-kartet i Mølmannsdalen klar for revidering. Dette arbeidet kan vi ikke ta fatt på før bruken er
avklart.

Økonomi 2017
Regnskapet i 2017 er gjort opp med et underskudd på kr 46.821,- mot budsjettert underskudd på kr 45.800,Egenkapitalen i Røros IL – Orientering er pr. 31.12.2017 på kr 202.316,-

Røros, 24. februar 2018
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