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Treningsløpene i 2018
Som tidligere år er det de lokale treningsløpene våre som er «stammen» i orienteringsaktivitetene i klubben.
I 2018 har vi arrangert 10 ulike treningsløp inkl. Sprint Cup ved Frivilligsentralen 1. mai og Bygdakamp 13.
juni i Mølmannsdalen.
Til sammen har vi på 10 løp (inkludert sprintcup og bygdakamp) hatt 106 ulike løpere til start. Totalt 326
starter. Dette er det største antall deltagere vi har hatt på mange år og en liten økning fra 2017. Av de 106
ulike deltagerne er 36 løpere 12 år eller yngre. Utviklingen de siste årene har vært som følger:
Røros IL - Orientering
Antall treningsløp
SprintCup
Bygdakamp
Antall klubb-løpere på
Treningsløp/Bygdakamp
Løpere tom 12 år
Antall starter
Gj.snitt starter / løp

2018
8
1
1

2017
8
1
1

2016
8
1
1

2015
8
1
1

2014
9
1
1

2013
9
0
1

106
36
326
32,6

108
44
313
31,3

89
35
250
25

98
36
302
30,2

104
42
264
26,4

96
32
268
26,8

Selv om gjennomsnitt antall starter pr. løper har økt noe, er det er fortsatt et godt potensial til å få flere
deltagere på o-løp.
Ved sesongavslutningen i Åsgjerdet 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.
23. mai arrangerte vi Verdens O-dag for Røros Skole. I løpet av dagen løp ca 250 elever fra 4. – 9. klasse en
eller flere løyper. God stemning og masse fornøyde ungdommer.
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Stolpejakten
I år arrangerte vi stolpejakten for andre gang. I likhet med forrige år ble dette en kjempesuksess.
Vi plasserte ut 46 stolper i Røros sentrum, Kvitsanden og Vola. Det ble registrert 1418 forskjellige brukere og
total hadde vi godt over 30.000 stolpebesøk. 310 av disse personene besøkte alle stolpene. Røros Skole og
Røros Videregående skole har også brukt stolpejakten. Kun noen få av elevene er registrert elektronisk. I
tillegg regner vi med en god del besøk av personer som ikke registrerer seg hos stolpejakten.no, men kun
brukt kartbrosjyren. Nytt av året var kulturposter. 18 av årets poster gikk under denne kategorien. Her fikk vi
hjelp fra Rørosmuseet med infoen.
Økonomisk ble årets stolpejakt ett plussforetak. Vi fikk 16.000 i støtte for kulturpostene og omtrent det
samme fra sponsorer. Dette gjør at årets stolpejakt går i pluss med kr 24 350 (hvorav kr 8 600 inntektsføres i
2019 (kontantprinsippet)). For 2019 har vi søkt kommunen om støtte og fått innvilget kr 10.000,- fra
kulturbudsjettet.

Bygdakampen 2018
For sjuende 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 2018. Dette
bidro til at vi også i år var med i kampen om totalseieren. På Røros sitt løp ved parkeringsplassen i
Mølmannsdalen deltok 46 av våre egne løpere. På de tre andre løpene hadde vi til sammen 46 deltagere,
kun 15 løper i snitt pr løp. Dette ble litt for lite og Nansen ble årets vinner av bygdakampen.
Dette var 3. gangen Nansen vant og fikk dermed vandrepremien til odel og eie. Vi starter med ny
vandrepremie i 2019.

Løpsresultater
Det er veteranene som reiser ut fra Røros på o-løp. Årets «klubbtur» ble MNM på Oppdal med hele 7
deltagere fra Røros. En meget vellykket tur både sosialt og resultatmessig. Det ble 3 bronsemedaljer
individuelt. 2 bronser til Helge S, både på sprint og langdistanse og bronse til Petter G på langdistanse. På
stafetten ble det gullmedalje til Terje S, Petter og Helge i H180. Seier i stafett ble det også i H135 til Håvard,
Hans Arild og Frode, men dessverre ingen gullmedalje da Håvard Sundberg representerer Stor-Elvdal.
Terje, Helge og Petter tok også gull i KM stafett helga etter midtnorsk.
Terje, Astrid, Petter, Hans Arild og Britt Laila deltok i O-ringen. Beste resultat ble etappeseier til Petter 3. dag.
Ett meget imponerende løp i en klasse med over 200 startende.
I KM langdistanse løp Terje inn til 2. plass, mens Helge vant sin klasse i Nord-Østerdal mesterskapet.

Nytt kart
Etter som nytt kart i Mølmannsdalen stoppet opp på grunn av verne måtte vi se på andre prosjekter. Vi har
derfor startet jobben med nytt kart/utvidelse av sentrumskartet. Planen er nytt kart Røros Sentrum sør.
Dette blir ett sprintkart over Hagaen, Øra, Øya og Stormoen.
Vi skal sommeren 2019 arrangere fredagsløpet i sommerløpene i Nord-Østerdal. Planen er nytt kart til dette
løpet.
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Økonomi 2018
Regnskapet i 2018 er gjort opp med et overskudd på kr 15.065 mot budsjettert underskudd på kr 29.400
Egenkapitalen i Røros IL – Orientering er pr. 31.12.2018 på kr 226 867.

Røros, 12. februar 2019
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