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  Verv i Fana IL Orienteringsgruppen 2018 
Styret Leder Bjørn Batalden 

  Nestleder Torgeir Strand 

  Arrangement Elin Kryvi Strandenes 

  Kasserer Marianne Nummedal 

  Trening Vibeke Tefre Grieg 

  Sekretær Rannveig Nordhagen 

Treningskomité Leder Vibeke Tefre Grieg 

   Rekruttansvarlig Annhild Fetveit 

   Ressurs 
 treningsopplegg 

Bjørn Hølleland 

   Ressurs 
 IT/Vintercup 

Tord Bell Myking 

   Ressurs 13-16 år Ole Tørnqvist 

Turorienteringskomité Leder Jan Olav Ormberg 

    Knut Erik Gulbrandsen 
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    Øistein Bøe 

    Geir Heksem 
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Materialforvalter   Per Vikane 

Draktlager   Marianne Nummedal 

Webansvarlig   Torgeir Strand 

Hovedadministrator i 
Eventor 

  Torgeir Strand 

Kontaktperson for 
Fanahytten 

  Magne Raadal 

Valgkomité Leder Karen Clementsen Kayser 

    Jan Olav Ormberg 

    Magne Raadal 

 

 
 
 
 



4  

Hovedkomité for NM, Norgescup og O-Idol 2020 
(satt sammen i 2018) 
Komitéleder Magne Raadal 

Nestleder Bjørn Batalden 

Løyper Øistein Bøe 

Stevnesenter Anne K. Daltveit 

Økonomi Trond Døskeland 

Løpsleder o-teknisk Håkon Mogstad 

Arena Einar Nordås 

IKT/teknisk Frode Oldervoll 

Mannskap Jan Olav Ormberg 

Info/presse Torgeir Strand 

Kart Per Vold 

Sekretær Silje G. Wollan 
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Rapport fra styret  
Det har vært 8 styremøter i perioden mellom o-gruppens årsmøte i 2018 og 2019. På ett av 
møtene deltok også sportssjef i Fana IL; Gisle Ellingsen. 
 
Noen nye medlemmer er kommet til, og noen har gått ut, men slik at det samlede 
medlemstallet er uendret fra årsskiftet 2017/2018 til årsskiftet 2018/2019. Styrets 
medlemmer bruker en del tid på å få oversikt og innkreving av aktivitetsavgifter. 
 
Et av styrets viktigste arbeid har vært å få på plass en komite for det store 
jubileumsarrangementet i 2020 som ble vedtatt på årsmøte i 2018. Etter søknad til NOF ble 
vi i juni tildelt følgende arrangement: 
 
Lørdag 19.sep 2020 – O-idol og Norgescup mellom (finale for junior) 
Søndag 20.sep 2020 – NM junior stafett + NC finale senior (jaktstart) 
 
Løpene skal arrangeres på gruppens nye kart med Fanahytten og området omkring som arena 
begge dager. Arbeidet med kartet er godt i rute. 
 
Høsten 2018 kunne vi sammen med resten av Fana IL ta i bruk nye og fine lokaler i Fana 
Arena på Slåtthaug. Her har gruppen fått mer hensiktsmessige lager til o-gruppens utstyr. 
Det er også her vintertreningene har vært avholdt og høstens styremøter. 
 
Styret har høsten 2018 startet med å ta i bruk Fana ILs Teams dataløsning. 
 
Styret har vært ansvarlig for gjennomføring av to klubbmesterskap. Spesielt fikk vi positive 
tilbakemeldinger på postplukk som for mange var et nytt konsept. I tillegg arrangerte styret 
Nisseløpet, for første gang, og startet kanskje med det en ny tradisjon, med et annet nytt 
konsept. 
 
Det har vært god deltakelse på lokale løp som pokal- og sprint løp. I år måtte vi se oss slått 
av annen klubb lenger nord i byen når det gjaldt pokalen. Det har ellers vært Fana IL 
deltakelse på flere nasjonale og noen internasjonale løp også i år. 
  
Utenfor kretsen deltok vi med bl.a. 9 løpere på pinseløp i Kongsberg, 27 løpere i Norsk O-
festival i Bærum, 7 løpere i Sørlandsgaloppen ved Arendal, 15 løpere i 
Filefjellsmesterskapet, 6 løpere i Veteranmesterskapet i Akershus og 7 løpere i Blodslitet i 
Fredrikstad. 
 
Vi oppfylte ikke målsettingen om å være en av de tre største klubbene i Fjord-O, men med 
15 løpere på start i Odda var vi ikke langt unna denne målsettingen. 
 
I Vestlandsmesterskapet i Voss hadde vi 21 deltakere, og tok 6 mesterskapstitler, og tok 
dermed delt plassering som mesterskapets beste klubb. 
 
For første gang på 20 år stilte vi lag i 10-mila, denne gang med lag i ungdomsklassen. 
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Vi arrangerte følgende løp i 2018: 
 
Dato Løp Hvor Kategori Antall startende 

8.januar Vintersprintcup nr.3 Søråshøgda trening 35 

12.februar Vintersprintcup nr.4 Søråshøgda trening 24 

12,mars Vintersprintcup nr.5 Søråshøgda trening 26 

5.juni Pokalkamp 4 Bergen Havet nær 224 

19.juni Klubbmesterskap sprint Hop trening 24 

4.september Sprintcup 4 Bergen Skjold nær 139 

30.september HOK-rankingfinale Selvik K 102 

17.oktober Nattcup 1 Bergen Smøråsen nær 89 

28.oktober Klubbmesterskap Smøråsen trening 34 

1.november Vintercup nr.1 Slåtthaug trening 37 

6.desember Vintercup nr.2 Slåtthaug trening 24 
 

Sum 11 løp: 758 

 
I tillegg arrangerte vi HBIK-løp (bedriftsløp) 14.mai, med 306 startende, og vi var 
medarrangør på HBIK-løp 11.april, med 300 startende. 
 
Magne og Else Raadal arrangerte verdens orienteringsdag for Midtun skole 23.mai, med 98 
deltakere fra 5. og 6.klasse, 
 
Våren 2018 flyttet og sluttet Kristine Grønlund som trener etter 5 år og vi måtte ut på ny 
trenerjakt. Det var derfor gledelig at vi klarte å få ansatt Synne Skjærstein som trener for de 
yngste på høsten. Samtidig fikk vi også Kristian Hansen Bruvik som basistrener for 
vintertreningene. Vi har i år ikke hatt noen som har sluttført trenerkurs. 
 
På NOFs årlige kompetansehelg på Gardermoen i november deltok Torgeir Strand (HOK 
representant) og Bjørn Batalden fra Fana IL. 
 
Styret arrangerte juleavslutning hvor 37 medlemmer deltok.  
 
 

Økonomi 
Orienteringsgruppen har et regnskapsført overskudd på kr. 176.512 for 2018, hvorav 
kr 26.512 overføres fri egenkapital. Til sammenligning var det budsjettert med et overskudd 
på driften på kr 5.000. Utgifter til nye kart på totalt kr 372.869 er balanseført hvorav 
kr 50.000 er avskrevet og tilsvarer kostnaden for 2018. Balanseført kart per 31.12.2018 
utgjør kr 322.869 og motstykket er kartfond/midler på totalt kr 360.000 hvorav kr 200.000 er 
mottatt fra Fana IL Stiftelsen i 2018. Utgiftene til nye kart var noe høyere enn budsjettert og 
skyldes delvis raskere fremdriftsplan enn det var tatt høyde for.  Salgsinntekter fordeles på 
tur-o konvolutter kr 31.646, kart kr 51.158, kompass og brikker kr 6.200, drakter, 
jubileumsbok og kiosksalg kr 2.655, totalt salg var på kr 91.658. Dette over budsjettert, men 
noe lavere enn tidligere, da motstykket fra 2018 er en justering i aktivitetsavgiften hvor tur-o 
til aktive medlemmer er inkludert. 
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Trenings-/aktivitetsavgift og egenandeler er lavere enn budsjettert, men det må ses i 
sammenheng med at tilsvarende kostnader til aktivitet også er ned, og at antallet aktive 
medlemmer var mindre i 2018 enn i 2017. Øvrige inntekter og utgifter er innenfor det som er 
normal drift. Fra NOF har vi mottatt kr. 12.000 i støtte, mens vi har betalt kr 9.227 i 
løpsavgift til NOF. Likviditeten i orienteringsgruppen er god så det er rom for å forskuttere 
kartutgifter som senere i stor grad vil bli refundert gjennom ulike typer støtte i henhold til 
prosjektregnskap for kart som går over flere år. Det har vært diskutert prinsipper rundt 
bokføring av kartutgifter og kasserer har i samråd med administrasjonen konkludert med 
at nye kart samt støtte fra stiftelsen aktiveres som eiendel og avskrives med en kostnad på kr 
50.000 per år, slik statuttene for kartfondet åpner for. Det presiseres at regnskapet som 
forelegges orienteringsgruppens årsmøte ikke er revidert. Sum bank per 31.12.2018 var på kr 
408.025, herav kr 368.285 i fri egenkapital. 
 

Rapport fra turorienteringskomiteen 
 
Konklusjon: 
Tur-O-tilbudet i år var på kart over Orrtua, Myrdal, Smøråsen og Øvsttun. Omsetningen av 
tur-O-konvolutter holdt seg på samme nivå som i 2017. Det ble solgt 135 konvolutter, og 58 
konvolutter ble delt ut til aktive medlemmer i gruppen. Nettsalget var på samme lave nivå 
som i 2017, og dette opplegget trenger en revisjon i kommende år. Tur-O aktiviteten gav et 
netto tilskudd til gruppen på ca. 20.000. Kun 17 av O-gruppens medlemmer registrerte poster 
på nett, men antallet medlemmer som har gått tur-O er antagelig betydelig høyere. Vi erfarer 
at å synliggjøre og markedsføre tilbudet er avgjørende for salget. Dette å eksempelvis stå på 
«stand» og gi ut gratis kartutsnitt med poster som «teaser» til turgåere, øker interessen for 
tur-O konseptet og til salg av konvolutter. Målet vårt er å inspirere folk til å komme seg ut på 
tur, finne glede i orienteringen og gjerne komme til steder de ellers ikke naturlig ville 
oppsøke.  
 
Tilbudet i 2018. 
Vi lanserte Tur-O tilbud med 80 poster fordelt på fire kart, dvs. 20 poster på hhv. Orrtua, 
Myrdal, Smørås (terreng) og som fotoorientering på Øvsttun, med tilhørende omtale og fotos 
av kulturminner.  Dette var innholdet i den tradisjonelle Tur-O konvolutten som ble delt ut til 
aktive medlemmer, solgt på fire utsalgssteder samt på vår webside.  
 
I tillegg kunne Øvsttun, fordelt på to del-kart Nordrevoll og Elveneset, lastes ned gratis både 
fra web-siden “TUR O PÅ NETT” og fås gratis i papirform.  De internasjonale kodene med 
grønne, blå, røde og svarte turer ble fortsatt i 2018. Kart med disse farge-turene kunne kjøpes 
ved nedlasting fra web-siden, og - sammen med de 3 kartene med alle 20 poster - utgjorde 
dette samlet 15 ulike nedlastbare tilbud fra nettet. Som følge av lavt nett-salg, ble tilbudet i 
løpet av sommeren konsentrert slik at alle de fargete turene ble samlet i én eneste tur-pakke, i 
tillegg til gratis-nedlastingen av de to grønne turene på Øvsttun. 
 
Alle kulturminnepostene og postenes GPS koordinater ble også presentert på web siden 
“TUR O PÅ NETT”. 
 
Nordahl Grieg videregående skole kjøpte 200 tur-O-kart over Smøråsen, til bruk i skolens 
egen undervisning i bruk av kart og kompass, idet 177 av disse elevene registrerte poster på 
nett. 
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O-gruppens tilbud ble annonsert ved felles e-poster til tidligere registrerte deltakere, ved 
plakatoppslag, på turbloggen, notis i Fanaposten, på gruppens webside og på Facebook.   
 
Omsetning. 
Salg konvolutter:                               Totalt 135*  
Utdelt til aktive medlemmer (hver familie):                 58 
Totalt omsatt konvolutter                               193 
*fram til ca 20. august var prisen kr 200/konvolutt, deretter kr 100. 
 

Detaljert: 

 
  År 

Bergen  
Turlag, 
Marken 

Sport 
Norge, 
Lagunen 

Intersport, 
Nesttun 

Esso, 
Skjold-
skiftet 

ER-AN 
Søfteland 

SUM 
Utsalgs-  
steder 

Aktive 
medlemmer 

Solgt på 
stand etc 

Diverse Sum 

2017 17 59 13 20 3 109 64 10 10 196 
2018 18 35 12 38 0 103 58 32 -- 193 

- Salg ved nedlasting fra nettet: 6 turpakker og 11 enkelt-turer (blå/rød/svarte turer).  
- Salg av 200 tur-O-Smøråskart til Nordahl Grieg videregående skole. 
-Tur-O konvolutter ble også lansert fra Fana ILs administrasjon på Fana Arena.  
 
 
Inntekter. 
Samlet omsetning ble på kr 33.405, som foruten salg av tur-O-konvolutter,  ga inntekter 
gjennom salg via web-siden samt salg av kart til Nordahl Grieg VGS. Avgiften til NOF av 
omsetningen er 15%, noe som for 2018-opplegget utgjorde kr 5.011. Fana IL Orientering 
mottok kr. 12.000 i aktivitetsmidler fra NOF, og en andel av dette beløpet henførtes til våre 
tur-O aktiviteter, så som våre grønne turer på Øvsttun. 
 
Kostnaden til Molvik Trykkeri for trykking av alle kart, beløp seg til kr. 9.218.    
 
Gratistilbud.  
-238 kart: Øvsttun (Nordrevoll og Elveneset) nedlastet fra -fra web-siden TUR-O PÅ NETT. 
-210 kart: Øvsttun-kartene utdelt på Nesttun Bibliotek/og på stand (Rema Elveneset):. 
-150 kart. Øvsttun-kartene gitt til Ulsmåg og Midtun Skoler, og Øvsttunheim eldresenter.   

   50 kart til hver.  
100 kart: På stand i Myrdal og Nøttveit: Blå-tur kart for Myrdal rød-tur kart Smørås:   
Dette alene resulterte i salg av 12 tur-O konvolutter på stedet. 
 
Månedens post.  
En postkasse med navneliste for innskriving av besøkende, har i sesongen rullert månedlig 
på enkeltposter på de tre terrengene. Uttrukne fem vinnere, deriblant to barn, ble behørig 
premiert, og presentert med foto på turbloggen, og en av dem i artikkel i Fanaposten. 
 
Registrering av poster på nett. 
277 personer registrerte poster på nett, og av disse 177 fra Nordahl Grieg vgs. Kun 17 av O-
gruppens medlemmer registrerte poster. 44 deltakere greide å samle tilstrekkelig med 
postpoeng til å få merke: 21 personer klarte gull-, 6 sølv- og 17 bronsemerket.  
 
Tilsammen ble det “klippet” 4527 ganger på våre 80 tur-O poster i 2018. 
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Rapport fra treningskomitéen 
 
Trening vinter 2018 
Det ble gjennomført fellestreninger om mandagene gjennom vinteren og frem til påske på 
Søråshøgda skole. 
 

 kl.19-20: trening for rekruttene inne i gymsal med variert opplegg. Ledet av Hanne 
Daltveit og Runa Almeland 

 kl.19-20: intervalltrening ute for løpere fra ca 12 år. Ledet av Kristine Grønlund 
 kl.20-21: styrketrening for løpere fra ca 12 år. Ledet av Kristine Grønlund 

 
Gjennomsnittlig var det 6-8 rekrutter på innetreningene. På intervalltreningene var det 
gjennomsnittlig 10-12 løpere, og tilsvarende inne på styrketreningen. 
 
Nybegynnerkurs 
Det ble arrangert nybegynnerkurs med oppstart 12.april på Søråshøgda skole. 
Kurset tilbø: 

 Grunnleggende teoretisk opplæring i o-teknikk 
 Veiledning etter behov 
 Orienteringsløyper i nærområdene 
 Barn kan enten løpe sammen med foresatte eller alene 
 Meningsfylt trening også for de foresatte som ønsker det 

 
18 barn deltok på oppstartsdagen. De påfølgende 10 torsdagene hadde rekruttene tilpasset 
opplegg/løyper samme sted som resten av gruppen sine løpere trente. Dessverre gikk antall 
nybegynnere ned på hver trening, og tilslutt var det jevnt ca 5-7 nybegynnere med på 
treningene. 
 
Treninger våren 2018 
Treningene etter påske ble arrangert om torsdagene, og da var det trening med kart. Det var 
opplegg tilpasset ulike nivåer, med en felles avslutning for alle. Disse treningene ble ledet av 
Kristine Grønlund, Hanne Daltveit, Runa Almeland og Erling Lysaker. 
 
Dato Sted 
05.04 Søråshøgda skole  
12.04 Søråshøgda skole  
19.04 Slåtthaug idrettshall 
26.04 Dyngelandsåsen 
03.05 Smøråsen 
15.05  Fanafjell 
24.05 Orrtua 
31.05 Nesttun Idrettspark (NIP)  
07.06 Smøråsen 
14.06 Myrdal 
21.06 Totland; sommeravslutning 

 
Treninger sensommer/tidlig høst 2018 
Om torsdagene ble det gjennomført felles trening fra Bjørnevatn på Smøråsen kl.18:00 -
19:30 
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Treningene i denne perioden, fra medio august til medio oktober (til høstferien), var på 
samme sted til samme tid hver gang. 
 
Treningstilbudet som ble gitt om torsdagene: 

 Løpere med ferdighetsnivå N- og C:  Orienteringsløyper  
 Løpere med ferdighetsnivå B- og A:  Rolig løpetrening i terreng uten kart 

       (ca 45-60 min).  
 

Orienteringsløypene ble tegnet av Bjørn Hølleland, og postene ble hengt ut/tatt inn av 
medlemmene i treningskomiteen. Medlemmer i treningskomiteen skygget også nybegynnere 
dersom nye løpere ønsket det. Litt varierende oppmøte på disse treningene, men 
gjennomsnittlig oppmøte var ca 7-10 løpere i orienteringsløypene, og 3-7 løpere på rolig 
løpetur. 
 
Treninger høst/tidlig vinter 2018 
Fra medio oktober til medio desember ble det felles treningsdag om torsdagene ved Fana 
Arena. Høsten 2018 fikk vi to nye trenere:  

- Synne Skjærstein. Student, løper for Tyrving. Hadde ansvar for treningene for 
rekruttene 

- Kristian Hansen Bruvik. Muskelterapeut, jobber for Fana IL. Hadde ansvar for 
styrketreningen 
 

kl.18-19: trening for rekrutter inne i sal med variert opplegg. Ledet av Synne Skjærstein 
kl.18-19: løpetrening for løpere fra ca 12 år. Ledet av medlemmer i treningskomiteen 
kl.19-20: styrketrening i sal for løpere fra ca 12 år. Ledet av Kristian Hansen Bruvik 
 
Det har gjennomsnittlig vært 6-8 rekrutter på treningene for rekruttene.  På løpetreningen har 
det vært gjennomsnittlig 8-14 løpere, og på styrketreningen 14-20 deltakere. 
 
 
Treninger i regi av Fana IL 

 Fana Atleten 
O-gruppen hadde 4 deltakere i Fana Atleten, et satsingsprosjekt som besto av 2 
samlinger i løpet av 2018. Prosjektet var på kryss av gruppene i klubben. 

 Basistrening Fana Stadion 
    O-gruppen har hatt 4 løpere som har deltatt på basistrening om mandagene, trening 

på tvers av gruppene i klubben. 
 Løpetrening med Jan Fjærestad 
    O-gruppen har hatt 4 løpere som har deltatt på disse treningene. 

 
Årets jente- og gutteløper 
Årets gutteløper har allerede i mange år vært en solid representant for Fana o-gruppe. Han 
kjennetegnes både som en tøff løper og en solid o-tekniker.  
Lokalt vant han HOK-rankingen og stod for god poengplukking i Pokalkampen. Kretsmester 
i mellomdistanse, 2 pallplasseringer i vestlandsmesterskapet i Myrkdalen inkludert en solid 
seier på langdistansen. 
 
Nasjonalt er han «alltid» å finne blant topp 10.  
I hovedløpet i Kristiansand var han med å sette Fana på kartet med to topp ti plasseringer. 
Med 4.plassen på sprintdistansen viste han at han behersker alle distanser på høyt nivå.  
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Årets gutteløper er igjen vår toppløper i H16, Birk Bell Lysaker. 
 
Årets jenteløper har de siste årene gjort store framskritt med kart og kompass.  
Nasjonalt ble det solide plasseringer i O-festivalen som toppet seg med 5. plass på 
mellomdistansen siste dagen. I Hovedløpet ble det premie i det krevende sørlandsterrenget, 
med 19.plass av nesten 60 løpere på langdistansen. 
 
Lokalt ble det pallplasseringer i både KM og DM i sterk konkurranse i en klasse som har 
flere løpere som kan bite fra seg på nasjonalt nivå. 
 
Årets jenteløper er med sitt blide vesen, sin inkluderende væremåte og sine mange ideer og 
initiativ en viktig bidragsyter til det positive ungdomsmiljøet i o-gruppen.  
Årets jenteløper er vår blide representant i D15, Kristine Bog Vikane. 
 

Rapport fra kartkomiteen  
Kartkomitéen har hatt tre møter i året som gikk. 
 

1. Nytt kart over Totlandsfjell, Livarden og Solbakkefjell 
a. Totlandsfjell 

Status og kort oppsummering om prosjekt Totlandsfjell. Området strekker seg fra 
Myrdalsvatnet i vest, over Totlandsfjell og Livarden opptil Dyrdalsvatn i nord og ned til 
Frotveit og Solbakkefjell i øst. I sør er det avgrenset av Bontveitvegen. Det er på ca. 16 km2, 
og det er bevilget spillemidler på kr. 300.000 til prosjektet. Det er forventet avsluttet høsten 
2019. 
 
Gunnar Gytri er engasjert og har laget en OCAD fil basert på det digitale grunnlaget, og det 
er skrevet kontrakt med ham for synfaring og tegning på 16 km2. Kontrakten er i samsvar 
med stipulerte utgifter i spillemiddelsøknaden. Utgiftene til det digitale grunnlaget var på kr 
48.625. 
 
Gunnar Gytri har synfart 10.8 km2 i 2018 og vil innen 1.3.2019 også ha tegnet dette. Da 
gjenstår ca. 5 km2, som er området nord for Bontveit, Grindåsen, rundt Lysløypen og ned 
mot Gymmeland. Vi har mottatt ca. 5 km2 av det som er tegnet. Det er vi meget godt 
fornøyd med. 
 

b. Solbakkefjell 

Våren 2018 fikk vi positivt svar på søknaden vår om kr. 200.000 i støtte fra Fana Ils stiftelse. 
Det ga oss mulighet til å engasjere portugiseren Tiago Aires til å synfare og tegne den delen 
av Solbakkefjell på ca. 6km2, som er mest aktuell for O-løp. Han jobbet i perioden 24.7-10.9 
og var uheldig med dårlig vær. Det ble også noe dyrere enn opprinnelig budsjettert, da han 
kunne benytte Fanahytten i bare halvdelen av perioden. Totalt ble prisen ca. kr 100.000. Den 
nordre del av dette området har ikke vært synfart i detalj siden NM 1995, mens den søndre 
delen fra Gymmeland og sørover ble synfart og tegnet av Jon Tvedt i 2007-2008. Per har hatt 
en god del turer i dette området og sett at det er forskjell på disse to kartene når det gjelder 
hva som er tatt med av steiner, skrenter og utydelige stier. Jon har med langt flere. Noen, 
som er for små, er fjernet på det gamle kartet og noen er lagt til på det nye. Skrenter og 
steiner forandrer seg ikke, så planen er å sjekke dette videre.  Det nye kartet er oppdatert og 
bedre når det gjelder vegetasjon, tregrenser, myrer og fordelen med digitale høydekurver, 
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som er mer nøyaktige, men det er først og fremst i flate områder det er forskjell på 
høydekurver mellom de 2 kartene. 

 
Det nye digitale grunnlaget over Solbakkefjell og Havet er på ca. 10 km2. Av dette utgjør 
skrålien ned mot Hausdalsveien, ca. 3 km2. Den er veldig bratt og lite aktuell for O-løp, 
bortsett fra den søndre delen ved Havet. Men til Tur-O er det mulig å utnytte deler av dette 
området. Per har brukt det nye grunnlaget for dette området til å tegne inn høydekurver, 
veier, stier, gjerder, bekker, myrer, skogsgrenser og åpne områder. Ved å rotere og 
transformere det gamle til koordinatene til det nye, er det mulig å oppnå en god match. 
(forskyvning på mindre enn 15 m, for det meste 5-10 m). Det har gjort det mulig å tegne inn 
stup, skrenter og steiner basert på det gamle kartet.  Planen er å få det og Havet resynfart på 
dugnad i 2019. (Se kartplan.)   

 

2. Sætrevatnet- Øvre Selvik 
Øistein startet på eget initiativ og på dugnad synfaring og tegning av et nytt kart i området 
Jordalen-Selvik. Det ble anmeldt i januar 2017. Øistein fikk ferdigstilt kartet til HOK-
rankingfinalen i september. Tor Sørevik var kontrollør og han tok også på seg oppgaven å 
være synfaringskontrollør for HOK. Han godkjente kartet i november.  Rent formelt fikk vi 
det stadfestet fra Dagfinn Hole, som er leder i kartrådet i HOK med vedlagt 
godkjenningsmerke.  
 

3. Hop - Paradis 
Kartet ble anmeldt i desember 2017. Det er på ca 4 km2og dekker området nord for vårt kart 
over Skjold- Nesttun til Paradis langs Sandalsvegen i nord og til Hardangerveien i øst. 
Magne Raadal tegnet i 2018 ferdig kartet på vestsiden av Nesttunvegen, til og med Hop. Da 
det utgjør en selvstendig enhet for et sprintkart, ble det innsendt for godkjenning til HOK. 
Det er godkjent av Dagfinn Hole i HOK. 
 

4. Oppdateringer og revisjoner av eksisterende kart 
Magne Raadal har revidert Skjold, spesielt området rundt Råstølen. Han har også revidert en 
del på Slåtthaug i forbindelse med vintercupen. 
Videre er Smøråsen og Stendafjellet oppdatert med nye stier, justert grøntområder og lagt 
inn nye hogstfelt. 
 

5. Kartutskrifter 
Per Vold har skrevet ut ca. 3000 kart til 12 forskjellige løp, 5 terminfestede løp (K- og 
nærløp), 1 klubbmesterskap og 6 bedriftsløp. Terminfestede løp blir hvert år innrapportert til 
NOFs kartutvalg med en utskrift av den lengste løypen og et kart uten løype for 
tilbakemelding og for å opprettholde autorisasjonen til å skrive ut kart til slike løp. 
Magne Raadal har skrevet ut kart til klubbens treninger. 
 

6. Ny skriver HP M553dn 
O-gruppen kjøpte ny skriver i slutten 2018, da det ikke lenger var mulig å få tonere til den 
gamle EPSON C2800 skriveren. Etter tips fra Orienteringsforbundet i Sverige ble det kjøpt 
inn Hewlett Packard skriver HP M553dn. Denne skriveren er Per Vold meget godt fornøyd 
med. Per har testet den grundig ut ifm oppdateringen av autorisasjonen fra NOF, som er et 
krav når skriver skiftes. Det som er spesielt vanskelig, er å få riktig farge på høydekurvene; 
brunfargen, som er en kombinasjon av magenta, gult og svart. Det blir ganske mange 
utskrifter når man systematisk skal variere 3 farger for å oppnå optimalt resultat. Videre er 
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det viktig å bruke overtrykkseffekt på riktig måte, som er et krav for å få autorisasjon. Det 
ble totalt ganske mange sider som ble sendt inn til NOF for godkjenning. Per Vold ble 
oppfordret også til å sende godkjenning for bruk av plastpapiret Antius, som ikke behøver 
plastpose, så skriveren er nå godkjent for både dette papiret og G-print-115g for bruk i K-løp 
for kartmålestokk 1:10000. 
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Arrangementsutstyr 
 
Materiell Ev. lagret utenfor Fana 

Arena 
3 Minitime recorder (MTR) 
m/skriver 

 

1 ekstra skriver til MTR Strand 
PC 2009 Oldervoll 
PC 2015 Oldervoll 
Laser printer Raadal 
2 Laserprinter,en ny 2018 Vold 
Div.Datakabler  
1 stk, sveisemaskin for plastposer  
  
Postenheter:  
41 Postenheter 
 Nr 120-160 (2 stk. av 150) 
141 mangler 

 

8  0-enheter  

2 100 enheter  
20 gamle postenheter Raadal 
 70 postflagg  
50 Reflekser sylindre  
40 Refleksbånd  
  
Utstyr:  
1 strømaggregat  
EL-sag oppladbar Ormberg 
Lamineringsmaskin Raadal 
50 m kabelsnelle  
  
Telt  
2 tunneltelt  
2 hustelt Fanahytten 
1 Party telt Fanahytten 
Do telt  
  
Annet arrangement utstyr  
3 vimpler (beach)  
1 Startklokke  
2 Start og målseil  
1 Tur-O seil  
1 Fanaflagg  
11 kompass  
plastlommer A4  
sikkerhetsnåler  
gummistrikk  
stiftemaskiner  
saks  
kaggedo  
  
Salg  
kaffetrakter  
Vannkoker  
Vaffeljern  
Premier  
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Resultater 2018 
 

DM mellom: 
H13-14: Brage Bell Lysaker nr.1 
D15-16: Kristine Bog Vikane nr.3, Marie Roll-Tørnqvist nr.4  
H15-16: Birk Bell Lysaker nr.3 
D21- : Annemarie B. Aarnes nr.2 
H21- : Jan Kocbach nr.8 
D40- : Kirsti Lysaker nr.6 
H40- : Anders Tønnessen Rød nr.1, Øivin Aarnes nr.2, Ketil Døskeland nr.3 
D50- : Rannveig Nordhagen nr.3, Marianne Nummedal nr.4 
H50- : Torgeir Strand nr.17 
H70- : Per Vold nr.3 
 
DM lang: 
H13-14: Brage Bell Lysaker nr.2 
D15-16: Marie Roll-Tørnqvist nr.2, Kristine Bog Vikane nr.3 
H15-16: Birk Bell Lysaker nr.1 
D21- : Annemarie B. Aarnes nr.1 
H40- : Jan Kocbach nr.1, Øivin Aarnes nr.3, Ketil Døskeland nr.4 
D50- : Rannveig Nordhagen nr.1, Marianne Nummedal nr.6 
H50- : Torgeir Strand nr.10 
H60- : Ørjan E. Valestrand nr.2 
H70- : Atle Alvheim nr.6, Per Vold nr.7 

 
 

    
Marie og Kristine, DM i Myrkdalen 
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KM lang 
H13-14: Brage Bell Lysaker nr.1 
D15-16: Marie Roll-Tørnqvist nr.3, Kristine Bog Vikane nr.4 
H40- : Jan Kocbach nr.1 
D50- : Rannveig Nordhagen nr.1 
H50- : Tord Bell Myking nr.9, Torgeir Strand nr.11, Øistein Bøe nr.15, Erik Vikane nr.22 
H60- : Ørjan E. Valestrand nr.2, Stein Ove Dyngeland nr.4 
H70- : Einar Nordås nr.2, Magne Raadal nr.4, Per Vold nr.7, Lars Ove Tveita nr.8 
 
KM mellom: 
D15-16: Kristine Bog Vikane nr.3, Marie Roll-Tørnqvist nr.4 
H15-16: Birk Bell Lysaker nr.1 
D17- : Rannveig Nordhagen nr.2 
 
HL lang 
H14: Brage Bell Lysaker nr.18 
D15: Kristine Bog Vikane nr.19, Marie Roll-Tørnqvist nr.30  
H16: Birk Bell Lysaker nr.10 
 
HL sprint 
H14: Brage Bell Lysaker nr.29 
D15: Marie Roll-Tørnqvist nr.22, Kristine Bog Vikane nr.25  
H16: Birk Bell Lysaker nr.4 
 
O-idol 
H16: Birk Bell Lysaker nr.7 
 
HOK rankingvinnere: 
H13-14: Brage Bell Lysaker 
H15-16: Birk Bell Lysaker 
H70- : Per Vold 
 
Veteranmesterskapet: 
H70- : Atle Alvheim nr. 1 
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Brage og Birk, Hovedløpet langdistanse 


