Årsberetning 2016 – Røros IL – Orientering
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Treningsløpene i 2016
Som tidligere år er det de lokale treningsløpene våre som er «stammen» i orienteringsaktivitetene i klubben.
Også i 2016 har vi arrangert 10 ulike treningsløp inkl. Sprint Cup fra Domus-senteret den 1. mai og
Bygdakamp i august fra Røros Videregående.
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Til sammen har vi på 10 løp (inkludert sprintcup og bygdakamp) hatt 89 ulike løpere til start. Totalt 250
starter. Dette er en nedgang på ca 18% fra 2015, men nesten på linje med årene 2012,2013 og 2014. Av de
89 løperne er 35 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

2016
8
1
1

2015
8
1
1

2014
9
1
1

2013
9
0
1

2012
9
0
0

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 i Åsgjerdet 14. september var det pokalutdeling til alle t.o.m. 12 år som hadde
deltatt på 3 løp eller flere. Gavekort på kr 500 gikk til Inga Nøren.

Rekrutteringsaktiviteter
Som tidligere har vi gjennomført 3 dager med nybegynneropplegg for ungene på Idrettsskolen. 1 dag i mai
og 2 dager sist i september. Vi har ikke mottatt noen støtte fra Idrettsskolen eller hovedlaget for dette
arbeidet.
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Turorientering
Det ble ikke gjennomført Tur-orientering i 2015 og 2016. Dette på grunn av lav deltakelse i de senere årene.
Det har kun vært noen få forespørsler fra publikum.
Foran 2017 vurderes det et opplegg med Stolpejakt , hvis vi får en lokal samarbeidspartner.

Bygdakampen 2016
For fjerde året 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 2016. Dette
bidro til at vi også i år var med i kampen om totalseieren. Etter heller beskjedent antall deltagere fra oss i de
3 første løpene kom det bra med deltagere til vårt eget løp den 31.august ved Røros Videregående. 43
rørosinger bidro til at vi nesten tok hjem vår tredje seier. Kun 1 poeng skilte oss og Nansen. Dermed går
vandrepremien videre enda ett år.
Foran 2017-sesongen står både Vingelen, Os og Røros med 2 seire hver, mens Nansen står med 1 seier. Den
klubben som vinner 3 ganger, får Kobberfatet til odel og eie.

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 i klassen N-åpen.
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Samlingsplass 2. etappe O-ringen Sälen 2016

Petter, Frode, Terje og Astrid deltok i sommer på O-ringen i Sälen. Verdens største orienteringsløp med over
24.300 deltagere. Total ca 100.000 startende over 5 dager. Petter og Terje startet i klassen 55K. Her var det
ca 190 startende hver dag og resultatene ble meget bra. Petter vant 1. etappe og fortsatte med flere gode
plasseringer. Sammenlagt ble Petter nr. 3. Terje sprang også meget bra. Han kom på 6. plass på 3 av
etappene. Sammenlagt ble Terje nr 20. Frode løp i klassen H50K1. Her var det ca 175 startende. Frodes
beste plassering ble en 2. plass på dag 3.
Under Midtnorsk mesterskap oppi Dalsbygda kapret Petter en bronsemedalje på langdistansen. Han ble den
eneste med medalje i år.
Frode, Terje og Petter tøyde også i år sesongen litt ekstra ved å delta på 2-dagers på Bornholm i slutten av
oktober måned. Ett flott arrangement med spennende og uvant terreng for oss oppå fjella.

Sommerløpene i Nord-Østerdal 2016
Sammen med Ålen IL og OK Fjell arrangerer vi Sommerløpene i Nord-Østerdal. Torsdag 30.juni arrangerte vi
sprint i sentrum, mens mellomdistanse gikk fredag 1. juli oppi Vola. Begge dager med samlingsplass på plena
utenfor gammelbassenget på Røros Hotell. Løpsleder for begge løpene var Petter G mens Terje S. og Hans
Arild S. sto for løypelegginga henholdsvis fredag og lørdag. Vi gjennomførte to kjempebra arrangement med
bra deltagelse og masse skryt fra deltagerne. Torsdag hadde vi 320 deltagere mens fredag kom det 400. Bra
deltagerantall når vi sammenligner med de siste årene. Petters gode markedsføring var nok en medvirkende
årsak til at vi fikk såpass med folk.
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Økonomisk gikk arrangementet godt.

Kartsituasjonen
Foran kommende sesonger, synes kartet i Mølmannsdalen mest aktuelt til oppdatering.

Økonomi 2016
Regnskapet i 2016 er gjort opp med et overskudd på kr 55.298,- mot budsjettert overskudd på kr 42.500.
Egenkapitalen i Røros IL – Orientering er pr. 31.12.2016 på kr 251.460,-

Røros, 15. februar 2017

Frode Sjøvold

Petter Gullikstad

Kari Ryttervoll

Beate Møller

side 5

Wenche Olsson

