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Årsberetning 2021 – Røros IL – Orientering 
 

Styret i 2021 har bestått av: 

 

Leder  Hans A. Skjevdal  Kasserer Ståle Fredheim 

Nestleder Helge Sundberg  Sekretær Janne Schjølberg 

Styremedlem Inga Nøren   Kartansvarlig Frode Sjøvold  

 

Valgkomité: Beate Møller og Kari Ryttervoll 

 

Pandemi 
Som fjorårssesongen ble også årets sesong preget av pandemien. Retningslinjer fra myndighetene varierte 

gjennom hele sesongen. Det ble på vårsesongen tillat med større løp på tvers av kommunegrensene for 

løpere under 16 år. 17 år og eldre kunne ikke konkurrere i organiserte arrangement på tvers av 

kommunegrensene. Uorganisert trening, der løpere laste ned kart og organiserte tidtaking selve ble mye 

brukt på forsesongen. Senere i sesongen ble det tillatt med arrangement på tvers av kommunegrensene for 

alle aldersgrupper, men da med kohorter på max 200 løpere.  Bla. KM og Midt-Norsk ble arrangert på denne 

måten, med 2-3 kohorter på 200 løpere. 

Treningsløp 
Treningsløpa på onsdager er fortsatt hovedaktiviteten i gruppa. Det ble i 2021 arrangert 10 treningsløp, 

inkludert sesongavslutninga på Skistuggu 25.august. Pandemien har denne sesongen ikke satt begrensninger 

på det sportslige opplegget på treningsløpene, men på det sosiale har det heller ikke denne sesongen vært 

tillatt med servering etter løpene.  

Til sammen har vi på 13 løp hatt 68 ulike løpere til start. Totalt 200 starter, med et gjennomsnitt på 15 pr 

løp. Dessverre fortsetter nedgangen vi har sett de siste par sesongene.  

Røros IL - Orientering 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Antall treningsløp 10 8 9 8 8 8 8 9 9 

SprintCup 1 1 - 1 1 1 1 1 0 

NØK karusell 1         

Bygdakamp 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Antall klubb-løpere på 
Treningsløp/Bygdakamp 

 
68 

 
81 

             
99 

 
106 

 
108 

 
89 

 
98 

 
104 

 
96 

Løpere tom 12 år 16 21 37 36 44 35 36 42 32 

Antall starter 200 240 305 326 313 250 302 264 268 

Gj.snitt starter / løp 15 24 30,5 32,6 31,3 25 30,2 26,4 26,8 

 

http://www.roros-il.no/
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Ved sesongavslutningen i Skistuggu 25.august var det pokalutdeling til alle t.o.m. 15 år med 3 løp eller flere. 
Total 12 løpere fikk pokal. 

Større løp 
Gruppa har ikke arrangert noe større løp av nasjonal status i 2021. 

Vi har arrangert to kretsløp i Nord-Østerdal o-region. 

Andre løp i NØK spritcup ble arrangert 27.april med samlingsplass ved paviljongen. På dette tidspunkt var 

det ennå corona restriksjoner som påvirket deltagelsen. Fri deltagelse for 16 år og yngre og bare løpere 

innen kommunen for 17 år og eldre.  Det stilte total 18 deltagere, 15 under 16 år. Liten deltagelse fra Røros, 

2 stk. 

31.august arrangerte vi NØK-karusell i Møllmannsdalen, samlingsplass på parkeringa ved bommen. Totalt 33 

deltagere, 8 stk fra Røros. 

I august arrangerte NOF uttagningsløp før junior-VM på vårt sentrumskart. Frode gjorde en stor jobb i 

forkant med resynfaring av kartet.  

 

Stolpejakten 

• Stolpene i 2021 var utplassert på gruveområdet på Storwartz, i Skåkåsen, i Vola og i Røros sentrum.  

• Det er registrert 3.904 personer på nett-løsningen, dvs. unike stolpejegere på Røros fra juni – oktober 

2021  

•  213 av de registrerte stolpejegerne på nett-løsningen har funnet alle 46 stolpene  

• I tillegg er det innleverte ca. 100 kartbrosjyrer, de fleste med besøk på alle postene.  

• Det er registrert 48.234 registrerte stolpebesøk på stolpejakten.no, dvs. i gjennomsnitt 12,3 stolpebesøk 

pr. stolpejeger.  

• I tillegg til ovenstående registreringer har både Røros Skole og Røros Videregående Skole brukt 

stolpejakten, med. anslagsvis rundt 600 elever.  

• Gratis lavterskeltilbud for både fastboende, hytteturister og tilreisende 

• Takk til våre gode samarbeidspartnere i 2021: Foreningen Stolpejakten, Ren Røros, RørosBanken, Røros 

kommune og Amedia/Arbeidets Rett/Sparebankstiftelsen.  

• Økonomisk går prosjektet i 2021 med et overskudd på kr 1 475 (før evt. kompensasjon av mva på ca. kr 6 

000). 

• Petter har vært ansvarlig for årets stolpejakt, med god hjelp av Frode på kart.  

 

Bygdakampen  
Årets bygdakamp mot Os, Nansen og Tolga/Vingelen ble i år arrangert som før om åra. Eneste endring ift 

corona restriksjonene var at hver klubb opererte som egne kohorter på samlingsplass. Ut fra fjorårets 

resultater hadde Os og Nansen deltagerfaktor 1,0, mens Røros og T/V hadde faktor 1,5. Plasseringspoeng ble 

igjen innført med 4,3,2 og 1 poeng til beste løper fra hver klubb på hver løype.  

Med unntak av 3. runde på et fredagsløp i Vingelen klarte vi å mobilisere veldig bra på løpene i årets 

bygdakamp. Etter fintelling etter det siste løpet på Os ble det et knepent tap for osingene.  
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Sammenlagt 2021 1. løp 2. løp 3. løp 4. løp Totalt 

 delt sum delt sum delt sum delt sum delt sum 

Nansen 17 26,0 50 62,0 14 20,0 21 27,0 102 135,0 

Os 32 40,0 40 45,0 28 36,0 64 72,0 164 193,0 

Tolga+Vingelen 6 13,0 15 29,5 20 37,0 4 15,0 45 94,5 

Røros 31 62,5 17 40,5 8 26,0 29 59,5 85 188,5 

Sum 86 141,5 122 177,0 70 119,0 118 173,5 396 611,0 

 

 

Løpsresultater 
Større nasjonale arrangement ble pga pandemien bare forbehold eliten med toppidrett status. Mindre 

arrangement ble arrangert med deltagerbegrensning på 200 i hver kohort. 

 

KM mellomdistanse og sprint arrangert av Tydal og Selbu ble en stor triumf for Frode med to gullmedaljer. 

Også to meget gode løp av Terje som innbrakte to sølvmedaljer. 

 

I Midt-Norsk mesterskap på Kvikne ble det flere medaljer til Røros. Gull til Helge i H65 på langdistansen, 

sølvmedaljer til Terje i H60 på sprinten og Petter i H60 på langdistansen og bronse til Frode i H55 på 

langdistanse. 

 

Terje og Frode representerte klubben i veteranmesterskapet i Halden. Begge leverte respektable løp i hard 

konkurranse. 

 

«Sesongavslutninga» på Bornholm ble avlyst i fjor, men i år ble den igjen arrangert.  Petter, Terje og Frode 

leverte variable sportslige prestasjoner i uvant og krevende terreng. Borgermesteren i Bornholms 

Regionkommune og Bornholms Frivillige Samaritter kunne meddele at de norske «drenge» representerte sin 

klubb på en utmerket måte og ønsker gruppen velkommen tilbake. 

 

    

Nytt kart 
Nytt kart i Gullikstad-skogen ble synfart av Roar Forbord sommeren/høsten 2021. Detter kartet er på ca 

6km2 og er en utvidelse av kartet på Bersvendsaåsen. 

Sammen med utvidelsen av Isakgruva i 2020 kostet denne kartutvidelsen på 7 km2 kr 153 000 eks mva. 

Ønske om nytt kart i Mølmannsdalen har vært nevnt i mange årsmeldinger nå. Her venter vi fremdeles på 

forslag til ny forvaltningsplan fra kommunen. Prosessen rundt dette tar frustrerende lang tid. 

Økonomi  
Foreløpig regnskap for 2021 viser et underskudd på kr 8 064,28.  Budsjettert underskudd i 2022 på kr 14 

100.  Beholdningen på konto 31.12.21 kr 343 045,88. 
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          Røros, 7. februar 2022 

 

Hans A. Skjevdal  Helge Sundberg      Janne Schjølberg 

 

 Ståle Fredheim   Inga Nøren        Frode Sjøvold   
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