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Treningsløpene i 2019
Som tidligere år er det de lokale treningsløpene våre som er «stammen» i orienteringsaktivitetene i klubben.
I 2019 har vi arrangert 10 ulike treningsløp inkl. Bygdakamp 28. august ved Røros Videregående Skole.
Til sammen har vi på 10 løp hatt 99 ulike løpere til start. Totalt 305 starter. Dette er en liten nedgang fra
2018. Av de 99 ulike deltagerne er 37 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

2019
9
1

2018
8
1
1

2017
8
1
1

2016
8
1
1

2015
8
1
1

2014
9
1
1

2013
9
0
1

99
37
305
30,5

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

Ved sesongavslutningen i Åsgjerdet 18. september var det pokalutdeling til alle t.o.m. 15 år med 3 løp eller
flere. Totalt 18 løpere fikk pokal.

Større løp
Sommeren 2019 sto Røros Il Orientering for to større løp. 31. mai arrangerte vi Norgescup sprint for junior
på plena utenfor Hotell Røros. Dette løpet var samtidig uttakningsløp til VM for junior litt senere på
sommeren. Totalt hadde vi 180 startende på dette løpet.
Vi arrangerte også ett av sommerløpene i Nord Østerdal fredag 5. juli. Her tok vi for første gang i bruk vårt
nye sprintkart over Øra, Øya og Stormoen. Samlingsplass på Røros IL hovedanlegg, Øra stadion med totalt
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455 startende. Begge løp ble prikkfrie arrangementer. Økonomisk gikk det også meget bra. Ca 30.000
overskudd på junior-løpet og 60.000 på sommerløpet.

Rekrutteringsaktiviteter
Som tidligere har vi gjennomført nybegynneropplegg for ungene på Idrettsskolen. 1 dag i mai og 1 dag i
september.
16. mai arrangerte vi Verdens O-dag for Røros Skole. I løpet av dagen løp ca. 450 elever fra 1. - 10. klasse en
eller flere løyper. God stemning, masse fornøyde ungdommer og en meget hektisk dag for Helge og Frode
som stod for arrangementet.

Stolpejakten
I år arrangerte vi stolpejakten for tredje gang. I likhet med foregående år ble dette en suksess.
Vi plasserte ut 46 stolper i Røros sentrum, Kvitsanden, Vola og rundt Storwartz. Det ble registrert 1572
forskjellige jegere og total hadde vi godt over 23.000 stolpebesøk. 150 av disse personene besøkte alle
stolpene. Røros Skole og Røros Videregående skole har også brukt stolpejakten. Kun noen få av disse elevene
er registrert elektronisk. I tillegg regner vi med noe besøk av personer som ikke registrerer seg hos
stolpejakten.no, men kun brukt kartbrosjyren. Vi hadde også i år en del kulturposter. Her fikk vi hjelp fra
Rørosmuseet med infoen.
Økonomisk ble årets stolpejakt ett plussforetak. Vi søkt kommunen om støtte og fikk innvilget kr 10.000,- fra
kulturbudsjettet og vi mottok ca 17.000 i sponsorstøtte. Dette gjør at årets stolpejakt går i pluss med 6.500
kroner.

Bygdakampen 2019
For åttende år på rad var Røros med i Bygdakampen mot Vingelen/Tolga, Nansen og Os.
På Røros sitt løp ved Røros Videregående Skole deltok 38 av våre egne løpere. På de tre andre løpene hadde
vi 38 deltagere til sammen. Dette gir kun 19 løper i snitt pr løp. Dette blir alt for lite da både Os og Nansen
har rundt 230 starter totalt. Så selv med en utjevningsfaktor ved poengberegningen har vi alt for få løpere
med til å kunne hevde oss. Sammenlagt vant Os knepent foran Nansen.

Løpsresultater
Det er veteranene som reiser ut fra Røros på o-løp. Ivrigst av alle er nok Petter G. Han farter rundt på masse
løp gjennom sommeren. Sesongen 2019 løp han over 65 o-løp.
KM mellom på Melhus ga 1. plass til Petter i H60, 2. plass til Helge i H65 og 3. plass til Terje i H55.
KM sprint: 1.plass Petter G.
Midt Norsk Mesterskap: sprint 1. plass Petter H60, langdistanse 3. plass Hans Arild H50
KM langdistanse: 3. plass Terje S. H55
Nordøsterdals-mesterskapet: 1. plass Hans Arild H50, 1. plass Petter G. H60
NM veteran, 3. plass Petter H60 og 5. plass på mellomdistansen. Meget bra resultater i konkurranse med
rundt 50 av Norges beste veteraner.
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Ett hyggelig resultat av dette mesterskapet er oppslaget i o-magasinet veivalg. Her får Petter en dobbeltside
med referat, bilde og utsnitt av kart med veivalg. En meget hyggelig oppmerksomhet, både for Petter og for
Røros IL Orientering.
Terje, Astrid, Petter, Helge, Hans Arild og Britt Laila deltok også i år på O-Ringen i Sverige – verdens største oarrangement med ca 20.000 deltakere.. Her ble det mange gode enkeltresultater. Beste resultat ble
etappeseier til Petter siste dag. Sammenlagt ble Petter nr 4 i sin klasse. Et meget imponerende resultat i en
klasse med rundt 150 startende.
Sesongavslutning på Petter, Terje, Helge, Hans Arild og Frode på Bornholm. Fin høsttur med mange bra
resultater.

Nytt kart
Til årets sommerløp tok vi i bruk nytt kart. Kartet er ett sprintkart over Hagaen, Øra, Øya og Stormoen
(sentrum syd). Vi brukte Øra stadion som samlingsplass og kart ble godt mottatt. Totalt dekker kartet ett
område på 1,5 km2. Kartet vil bli koblet sammen med sentrumskartet til ett stort sprintkart.
Vi lever også i håpet om nytt kart i Mølmannsdalen. Her venter vi fremdeles på forslag til ny forvaltningsplan
fra kommunen og muligheten til fortsatt å drive orientering. Prosessen rundt dette tar frustrerende lang tid.

Økonomi 2019
Regnskapet i 2019 er gjort opp med et overskudd på kr 83.483. Budsjettert overskudd kr 34.500. Banksaldo
Røros IL – Orientering er pr. 31.12.2019 på kr 216.026.

Røros, 10. februar 2020
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Janne Schjølberg

