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3 ÅRSMELDING 2021
3.1. STYRETS SAMMENFATNING
Administrasjon/tillitsvalgte/medlemmer
Året har generelt vært preget av aktivitetsrestriksjoner pga. smittevern og korona-pandemien. Årsmøtet
2020 ble delvis avholdt digitalt, det samme med enkelte av styremøtene. Pga. lav aktivitet har også
styremøtene vært færre enn normalt, 7 stk. er avholdt med til sammen 47 saker. Øyvind Ranestad har
deltatt på møtene som fung. leder av Sportslig komite. I tillegg har Terje Gudbrandsen møtt. Sanering av
ikke betalte medlemskap har ført til en kraftig nedgang i medlemstallet, fra 238 til 208. Innføring av
særdeles lav kontingent synes dessverre ikke å ha motvirket nedgangen.
Økonomireglementet er revidert og fra og med 2021 innvilges kjøregodtgjørelse for de mest sentrale
oppgavene ved arrangementer/løp. To av klubbens medlemmer har gått bort i løpet av året: Harald
Brekke (f. 1943) og Ella Narbuvold (f. 1931). Et eget møte for æresmedlemmene ble avholdt før jul.
Eksterne samarbeid
Vi har løpende administrativ og sportslig kontakt med Vang o-lag, Hamar og Hedmarken turistforening,
Hamar kommune om turorientering og stolpejakt og med Hamar skiklubb om drift av Stenfjellhytta og
Gubbestua. Hamar skiklubb har vedtatt en utbyggingsplan for Gubbestua som vil gi oss større lokaler og
lager. Samarbeidet med Løten o-lag om våre pinseløp fortsetter. Frode Hjorth ble i 2021 valgt som ny
pinseløpsleder. Vi har deltatt på møter i Innlandet o-krets og Mjøs-o. Øyvind Ranestad er styreleder i
Mjøs-o.
Sportslig
Treningsopplegg og løpsdeltakelse har gjennom sesongen vært preget av koronapandemien. Men
sammen med Vang o-lag har fellestreninger på torsdager stort sett vært gjennomført og våre få aktive
ungdommer har deltatt på tilbudet til Mjøs-o og Nammo cup. Vi har holdt våre torsdager med Prestrud
skole som utgangspunkt i tråd med klubbens visjon om å skape en god ramme i trygge omgivelser rundt
treninger. Likevel registrerer vi med bekymring en kraftig nedgang i sportslig aktivitet.
Til tross for koronasituasjonen som til slutt førte til avlysing av planlagte reduserte ungdomspinseløp,
arrangerte vi KM lang og KM stafett ved Hersjøvangen 28-29. august, samt den tradisjonelle
Furugampen i Furuberget den 25. september. Innen pinseløpssamarbeidet ble det avklart at vi ikke kunne
takke ja til forespørselen fra NOF/IOF om å arrangere verdens cup (WOC) i pinsen 2023. De
økonomiske betingelsene gjorde det ikke mulig.
Kart
I 2021 ble kartet Gammelsaga i Stange allmenning ferdigstilt. Første bruk av kartet var KM lang og KM
stafett i august. Det var mye positivt å høre om kartets kvalitet. Det er etablert kontakt med for oss nye
medarbeidere i allmenningen. Sprintkartbasen og skolekartene i Hamar ble som tidligere jevnlig
oppgradert gjennom året, gjerne knyttet til lokale o- løp og arrangementer. Nærmiljøkartene blir brukt av
skolene, Høgskolen i Innlandet, Stolpejakten og Turtraver`n.
Informasjon/hjemmeside
Informasjonskomiteen ble reetablert i 2021 med styrets sekretær som leder. Etter omleggingen av ny
hjemmeside i 2020 er det arbeidet med innkjøring av rutiner for arbeidsfordeling og overføring av
dokumenter og historikk fra gammel hjemmeside. Aktivitetskalenderen og nyheter ved større hendelser
er prioritert. «Noe nytt fra Hamar o-klubb» er formidlet til klubbens medlemmer via e-post og
hjemmesiden og klubbens facebooksider er ajourført.
Turtraver, Stolpejakten og Pilegrimsleden
I 2021 ble Turtraver nr. 50 gjennomført. Oppslutningen holder seg stort sett på et stabilt nivå og kan i
antall ikke måle seg med Stolpejakten, som på landsbasis har utviklet seg som en farsott. Turtraver- og
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stolpejaktsamarbeidet med Vang o-lag fungerer bra som i stor grad selvstyret grupper, både økonomisk
med finansering delvis med søknader om støtte og praktisk. De gir derfor et brukbart økonomisk
resultat. Det samme gjelder pilegrimsledgruppa som i år har levert sin første rapport. Arbeidet kom i
gang omkring 2013 med ajourhold av Pilegrimsleden gjennom Hamar kommune og har hvert år innbrakt
et økonomisk vederlag til klubben.
Stenfjellhytta
Sesongen ble drevet under til dels strenge smittevernbestemmelser og i perioder var det ikke lovlig å ha
gjester sittende inne. Dette medførte redusert besøk, men likevel en brukbar avkastning av
dugnadsinnsatsen. Hamar o-klubb har hatt 25 vakter, en del mindre enn skiklubben.
Økonomien er meget god.
Styret, 9. februar 2022

3.2. ADMINISTRASJON
STYRET FOR 2021
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Leder Kartkomité
Sportslig komité
Varamedlem for styret

Einar Lund
Arne Arnesen
Erik Grøndalen
Simen Oskal
Andreas Huber
Øyvind Ranestad (møtt, ikke valgt som leder i komitéen)
Emma Bangstad Bergersen (ungdomsrepresentant)

KOMITÉER
Kartkomité
Andreas Huber (leder)
John Mikalsen
Terje Gudbrandsen

Miljøkomité
Gunnhild Ljones (leder)
Trond Ellingsen
Jan Olav Tuterud

Sportslig komité
Sverre Berg Lutnæs
Øyvind Ranestad
Lars Grøndalen
Gudbrand Lien

Informasjonskomité
Simen Oskal (leder)
Terje Gudbrandsen
Tore Jørgensen
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Valgkomité
Jan Olav Tuterud
Elin Moe Græsli
Trond Feiring

ARRANGEMENTSKOMITÉER
Pinseløpskomité 2021
Leder:
Torstein Berg (Løten)
Økonomi:
Erik Grøndalen
PR/Info:
Tore Jørgensen
IKT:
Arne Arnesen
Elgdilt-/Løvsprettkomité 2021
Løpsleder:
Jan Olav Tuterud (H) og Einar Lien (L)
Løypelegger:
Svein Godager (L) / Marius Øie (L)
Furugampen 2021
Løpsleder:
Løypelegger:

Morten Moen
Terje Gudbrandsen erstattet valgte Henning Wernøe

Pinseløpskomité 2022
Leder:
Frode Hjorth
Økonomi:
Erik Grøndalen
PR/Info:
Tore Jørgensen
IKT:
Arne Arnesen
Pinsesprinten 2022
Løpsleder:
Jan Olav Tuterud, Einar Lund assistent
Løypelegger:
Terje Gudbrandsen
Elgdilt-/Løvsprettkomité 2022
Løpsleder:
Jan Olav Tuterud, Einar Lund assistent
Løypeleggere:
Andreas Huber / Svein Godager (L)
Furugampen 2022
Løpsleder:
Løypelegger:

Harald Volden
Frode Hjorth

Elgdilt-/Løvsprettkomité 2023
Løpsleder:
Einar Lund
Løypeleggere:
Gudbrand Lien

VALGTE REPRESENTANTER
Representanter til Hamar Idrettsråd

Einar Lund (vararepr. fullmakt styret)
Arne Arnesen (vararepr. fullmakt styret)

Representanter til tinget i Innlandet o-krets

Fullmakt gitt til styret

Revisorer

Ludvig Bjerke-Narud
Helge Ryen
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STYREOPPNEVNTE VERV/FUNKSJONER/KOMITÉER
Materialforvalter
Utdanningskontakt
VDG-kontakt
Tur-O-utvalg
Stolpejakten
Kontaktperson politiattestordningen
Barneidrett
Draktforvalter
Treningsutstyrsansvarlig
Kontaktperson Mjøs-O
Drift Stenfjellhytta

Styret
Arne Arnesen
NN
Ole Christian Bang
Terje Malm
NN
Sverre Berg Lutnæs
Mona Lome
Edvin Elisenberg
Øyvind Ranestad
Erik Grøndalen

STYRETS MØTEVIRKSOMHET
Det er i perioden avholdt 7 styremøter. 47 saker behandlet.

FØLGENDE HAR REPRESENTERT KLUBBEN UTAD:
Kretsting Innlandet o-krets, januar 2021:
Årsmøte i Hamar Idrettsråd, mai 2021:
Årsmøte Mjøs-O, november 2021:

Einar Lund og Anne-Guri Jevne
Einar Lund og Ole Christian Bang
Einar Lund

Øyvind Ranestad er styreleder i Mjøs-O.
Terje Gudbrandsen har vært medlem av teknisk komité i Innlandet O-krets.
Ole Christian Bang ble valgt som varamedlem i Hamar Idrettsråd.

KLUBBLOKALER
Klubben har en leieavtale med Hamar Skiklubb om leie av klubblokaler i 2. etg. på Gubbestua.
Lokalene brukes til kontor, møtevirksomhet og oppbevaring av en del utstyr. Klubben leier lokalene i
første etasje til større arrangementer. Garasjen disponeres til lagring av vårt tyngre arrangementsutstyr.
Vi hadde dugnad i oktober hvor vi fikk ryddet i garasjen og i 2.etg.
Hamar skiklubb planlegger utvidelse av Gubbestua som kan gi oss bedre inngangsforhold og eget lager.
Leieavtalen ble fornyet for 3 år pr 1. januar 2020.

MEDLEMSSTATISTIKK
Klubben har 208 medlemmer pr. 31.12.2021.
Medlemmene fordeler seg slik (tall fra året før i parentes):

Damer
Herrer
I alt

0-5 år
1 (1)
4 (2)
5 (3)

6-12 år
10 (11)
11 (13)
21 (24)

13-19 år
9 (12)
12 (12)
21 (24)
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20-25 år
12 (13)
10 ( 8)
22 (21)

26+ år
63 ( 67)
76 ( 93)
139 (160)

Totalt
95 (104)
113 (128)
208 (232)

TERMINFESTEDE LØPSARRANGEMENTER
På grunn av covid-19 ble pinseløpene redusert til 2 løp og kun for ungdommer. Postene var satt ut og
kartene printet. Dessverre måtte løpene avlyses i siste liten på grunn av smitteutbrudd i distriktet.
22.05.21
Elgdilten
Ungdomsløp
Mellomdistanse

Kretsløp med 113 påmeldte AVLYST
Kart: Sprintkart Fløta, utgitt 2021, målestokk 1:5000
Samlingsplass: Flystripa, Løten
Løyper: Svein Godager (Løten OL)
Løpsleder: Jan Olav Tuterud (Hamar OK) og Einar Lien (Løten OL)

23.05.21
Løvspretten
Ungdomsløp
Langdistanse

Kretsløp med 82 påmeldte AVLYST
Kart: Flystripa, utsnitt av Mosjømarka, målestokk 1:10000
Samlingsplass: Fløta, Ådalsbruk
Løyper: Marius Øie (Løten OL)
Løpsleder: Jan Olav Tuterud (Hamar OK) og Einar Lien (Løten OL)

28.08.21
KM langdist.

Kretsmesterskap med 109 startende
Kart: Hersjøvangen, målestokk 1:10000/1:7500, utgitt høst 2021
Samlingsplass: Hersjøvangen
Løpsleder: Jan Olav Tuterud
Løyper: Erik Grøndalen og Andreas Huber

29.08.21
KM stafett

Kretsmesterskap med 28 startende lag (+10 løpere i indiv. åpne løyper)
Kart: Hersjøvangen, målestokk 1:10000/1:7500, utgitt høst 2021
Samlingsplass: Hersjøvangen
Løpsleder: Jan Olav Tuterud
Løyper: Frode Hjorth og Einar Lund

25.09.21
Furugampen
Mellomdistanse

Kretsløp, mellomdistanse, med 86 startende
Kart: Utsnitt av Furuberget, 1:7500/1:5000, utgitt 2003, revidert 2004-2021
Samlingsplass: Nedre vanntank ved Lyren
Løpsleder: Jan Olav Tuterud
Løyper: Terje Gudbrandsen

Det ble i 2021 ikke arrangert Furunatten og Tøffen/tøffelen.

ANDRE LØPSARRANGEMENTER
10.08.21

Bedriftsløp fra Prestrud skole med 117 startende
(I samarbeid med Vang o-lag og Mjøs-O )
Kart: Furuberget, utsnitt 1:7500 og 1:5000
Løpsleder: Øyvind Ranestad
Løyper: Vegard Ranestad

Det ble i 2021 ikke arrangert klubbmesterskap sprint og langdistanse.
Finn fram-dagen, som var planlagt lagt til 13. mai, måtte reduseres til kun tilbud om «ukens
løyper».

3.3. PRISER, PREMIER OG UTMERKELSER
Ingen utdelinger i 2021
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3.4. ÅRSRAPPORT FRA SPORTSLIG KOMITÉ 2021
Medlemmer: Sverre Berg Lutnæs, Øyvind Ranestad, Lars Grøndalen, Gudbrand Lien, samt
nestleder i Hamar OK, Arne Arnesen.
I 2021 ble det på årsmøtet ikke valgt noen leder i sportslig komite. Komiteen nevnt ovenfor
konstituerte seg selv med Øyvind Ranestad som fungerende leder. Nestleder Arne Arnesen har
også bidratt i sportslig komite. Øyvind Ranestad har deltatt på styremøtene uten å være medlem i
styret.
Sportslig komitè har det overordnede ansvar for å planlegge og samordne de sportslige
aktivitetene til orienteringsklubben. Dette innebærer:
1. Planlegge og tilrettelegge treningsaktiviteter, samlinger, turer og løp.
2. Opplæring og arbeid med nybegynnere/rekrutter.
3. Stimulere til utdanning av treningsledere og trenere i klubben.
SPORTSLIG AKTIVITET
Treningsopplegg gjennom sesongen har også i 2021 vært preget av koronapandemien. Klubben
har videreført et fast samarbeid med Vang o-lag om fellestreninger på torsdager. Treninger har
blitt fordelt til annen hver gang for klubbene Hamar o-klubb og Vang o-lag.
Klubbens visjon er å skape en god ramme i trygge omgivelser rundt treninger, noe som vi anser
som viktig for å stimulere til rekruttering og breddeaktivitet. Treningene som Hamar
orienteringsklubb har hatt ansvar for, har i 2021 blitt arrangert fra Prestrud skole. Hamar o-klubb
sine treninger har vært gjennomført av Sverre Berg Lutnæs, samt Emma Bangstad Bergersen og
Ane Kjærnes.
Hamar og Vang har vært opptatt av at treningstilbudet vi tilbyr skal kunne fremme utvikling hos
våre medlemmer. Derfor har løypene vi har tilbudt vært nivåtilpasset med innlagte o-tekniske
utfordringer.
Løypelegging for torsdagstreningene har vært fordelt mellom Vegard Ranestad, Gudbrand Lien
og Erik Grøndalen. Hamar o-klubb takker for god og viktig innsats. Det har vært varierende grad
av koronarestriksjoner (begrensninger vedr. antall personer samlet, distansering mellom
personer, personlig hygiene og hindring av smitte via berøring) på treningene gjennom sesongen.
Klubben har derfor valgt å la alle løyper stå ute i uken etter trening, slik at det har vært mulig å
benytte tilbudet på egenhånd ved å printe kart selv.
Sportslig komite i Hamar o-klubb tok våren 2021 initiativ til et samarbeid med 5 naboklubber på
Hedmarken om ukentlige treninger for utøvere i Hovedløps- og junioralder. Naboklubbene var
positive, og vi fikk laget og gjennomført i alt 12 treninger på onsdager gjennom vår- og
høstsesongen. Hver klubb arrangerte to treninger. For Hamar o-klubb var det Andreas Huber som
planla og gjennomførte øktene. Hamar o-klubb takker Andreas for denne flotte innsatsen, som er
klubbens bidrag til å styrke tilbudet for løpere i HL og junioralder. Deltakelsen på treningene
varierte fra 5-6 til over 20 utøvere, og tilbakemeldingene vi har fått har vært veldig positive.
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Mye planlagt klubbopplegg samt arrangement i regi av Mjøs-o har blitt avlyst grunnet
pandemien. Det ble blant annet ikke gjennomført nybegynnerkurs eller «Finn frem dagen». Det
har heller ikke vært gjennomført turer eller samlinger med overnatting i 2021. Mjøs-o har
imidlertid hatt tilbud om Nammocup og en rekke lokale dagsamlinger.
Vi registrerer med bekymring at det er en kraftig nedgang i sportslig aktivitet. En god del kan
tilskrives avlysninger av løp og reiserestriksjoner på grunn av pandemien. Men vi ser at
deltakelse fra vår klubb på Nammocupen, som er det viktigste rekrutteringstiltaket i Mjøs-o, har
gått kraftig nedover de siste årene. Hamar o-klubb var i 2014 nest største klubb i Mjøs-o med 33
deltakere, mens vi i 2021 var nest minste klubb med 3 deltakere. Sportslig komite ser det som en
prioritert oppgave for klubben å sette inn tiltak for å forsøke å snu denne trenden i årene som
kommer.
Resultater
Hovedløpet hadde dessverre ingen deltakelse fra Hamar o-klubb i 2021.
I NM og NC (Norgescup) for junior har Hamar o-klubb hatt med to deltakere i 17-18 årsklassene,
Emma Bangstad Bergersen (NM sprint og NM knock-out sprint) og Vegard Ranestad (alle
konkurranser). Emma ble nr 74 totalt i NC med 6 poeng, mens Vegard ble nr 31 med 148 poeng.
Vegard fikk premie i NM lang for 17. plass i H17-18.
Hamar o-klubb stilte lag i NM sprintstafett som ble arrangert av Heming i Frognerparken i Oslo.
Laget besto av Emma Bangstad Bergersen, Vegard Ranestad, Kristian Torseter og Marianne
Myklebust. Laget ble nr 35.
Halden Skiklubb var i år arrangør av Veteranmesterskapet, som ble arrangert fra Fredriksten
festning i Halden og Skolleborg i Aremark 3.-5. september. Klubben hadde tre deltakere og fikk
en bronsemedalje ved Inger Vamnes i D80-. Veteran-VM ble arrangert i Ungarn med to deltakere
fra Hamar o-klubb.
For øvrig henviser vi til den sportslige oversikten (se vedlegg 1) som viser deltakelse, deltakere
og resultater fra blant annet KM, NC, NM, veteranmesterskap med mer bakerst i
årsmøtedokumentene.
Arrangement
Til tross for koronasituasjonen arrangerte klubben KM lang og KM stafett ved Hersjøvangen 2829. august, samt den tradisjonelle Furugampen i Furuberget den 25. september.
Øyvind Ranestad
Medlem av sportslig komitè
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3.5. ÅRSRAPPORT FRA MILJØKOMITÈEN
Har bestått av: Leder Gunnhild Ljones, medlemmer Jan Olav Tuterud og Trond Ellingsen.
I året som har gått har vi ikke vært aktive grunnet smittesituasjonen. Dette var etter avtale med
lagets leder.
For komitéen
Gunnhild Ljones

3.6. ÅRSRAPPORT FRA KARTKOMITÉEN 2021
I 2021 ble kartet Gammelsaga i Stange allmenning utgitt. Kartet ble brukt i forbindelse med
gjennomføring av kretsmesterskapet for Innlandet med KM lang og KM stafett og samlingsplass
på Hersjøvangen. Det er et flott, men nokså krevende og tungt skogsterreng. Kartet ble tatt imot
godt av o-løperne og fikk skryt for kvaliteten. Hamar o-klubb takker karttegneren Terje
Gudbrandsen for flott utført arbeid. Kartprosjektet fikk et tilskudd på kr. 93634 for Gammelsagadelen i form av spillemidler fra fylkeskommunen.
Sprintkartbasen og skolekartene i Hamar ble som tidligere jevnlig oppgradert gjennom året. Dette
ble ofte gjort i forkant av lokale o-løp og arrangementer. Nærmiljøkartene blir brukt av
forskjellige organisasjoner som barne-, grunn- og videregående skoler. Høyskolen i Innlandet
benytter seg av kartene. Stolpejakten og Turtraver`n har mange stolper ute på kartene våre.
Det må nevnes igjen at alle skolekart og kart over parkanlegg (bl.a. Ankerskogen,
Domkirkeodden) i Hamar er lagt ut og er gratis nedlastbar fra Hamar o-klubb sin hjemmeside.
I løpet av sommerhalvåret synfarte karttegner Terje Gudbrandsen nærmiljøkartene over
Furuberget og Frøbergsberget. De blir ferdigtegnet i vinter 21/22 og vil være klare til bruk våren
2022. For dette kartprosjekt fikk Hamar o-klubb et anleggstilskudd fra Hamar kommune på kr.
90000.
Samarbeidsprosjektet med O-laget Vallset/Stange for framstilling av et trenings- og
konkurransekart på nordre del av Kolomoen er fortsatt på vent, men er planlagt å starte opp i
løpet av 2022.
Andreas Huber
Leder kartkomite
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3.7. ÅRSRAPPORT – INFORMASJONSKOMITEEN 2021
Informasjonskomiteen har driftet ny hjemmeside og aktivitetskalender på hjemmesiden. Det er
lagt ut nyheter ved større hendelser. «Noe nytt fra Hamar o-klubb» er formidlet til klubbens
medlemmer via e-post og hjemmesiden. Klubbens Facebooksider er også ajourført. Det jobbes
fortsatt med etterfylling av statistikk og historisk materiale fra den gamle hjemmesiden.
Simen Oskal, Terje Gudbrandsen, Tore Jørgensen

3.8. ÅRSRAPPORT - TURTRAVER’N 2021 (50. sesong)
Turtraver’n er et felles turorienteringsopplegg for Hamar o-klubb og Vang o-lag. Tur-O-ansvarlig har
også i 2021 vært Ole Christian Bang for Hamar o-klubb, med bistand fra Thorvald Sæhlie og Torbjørn
Ødegård Vang o-lag.
Dette var Turtraver nr. 50. Den første ble arrangert i 1972. Opplegget i 2021 har vært som i 2020,
koronatilpasset. Klippetengene var fjernet og deltakerne måtte notere postkodene på stemplingskortet.
Dette fungerte bra også denne sesongen.
I 2021 ble det brukt kart for Furuberget og Frøbergsberget (Hamar o-klubb), Imerslundmarka, Gåsbu,
Greftenmoen og Tørbustilen (Vang o-lag). Det var satt ut 60 poster. Vårpostene hang ute fra 1.mai
(Gåsbu 25.mai) til 1.august. Høstpostene hang ute fra 2. august til 20. september i Vang og fra 2. august
til 17. oktober i Furuberget og Frøbergsberget. Tidligere avslutning i Vang skyldes elgjakta. Litt lenger
sesong i Furuberget og Frøbergsberget skyldes et ønske fra mange om å ta poster i høstferien.
Salgssteder har vært HHT-butikken i Hamar sentrum, Sport 1 Olrud og Sport 1 CC Stadion. Konvolutter
har kostet 200kr, og for ekstra klippekort har vi tatt 30kr.
Det ble solgt til sammen 259 konvolutter +kort. 64 har benyttet seg av muligheten til å kjøpe kart på
nett. Til sammen har vi hatt 323 deltakere i 2021. Koronaeffekten fortsetter. Det var rundt 100 flere
deltakere i 2020 og 2021 enn det var i 2019. Da var det kun 219 deltakere totalt.
Overskudd etter 2021-sesongen er fordelt på klubbene med 15000 kr til hver.
Hyggekveld ble arrangert på Gubbestua den 29.oktober med 33 deltakere (+ arrangører). Det ble delt ut
diplomer og premier, og servert kaffe og kringle. Koronarestriksjonene var ikke så strenge på dette
tidspunktet, så arrangementet var nesten som normalt.
Vi gleder oss til ny sesong.
Hamar 11.01.2022
Ole Christian Bang
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3.9. ÅRSRAPPORT - STOLPEJAKTEN 2021
Stolpejakta i Hamar er et samarbeid mellom Hamar kommune/Frisklivssentralen, Hamar og
Hedemarken Turistforening, Vang o-lag og Hamar o-klubb, og ble i 2021 arrangert for sjette
gang. O-klubbene står for planlegging og praktisk gjennomføring, og stiller kart til disposisjon.
Jan Ola Pedersen, Magne Smeland og Terje Malm har utført arbeidet. Terje Gudbrandsen har
bistått med det karttekniske.
Turistforeningen har dekket kostnadene til trykking av kartbrosjyren. Hamar kommune har
bidratt med å skaffe premier og gitt økonomisk tilskudd over kulturbudsjettet.
70 stolper ble satt ut. 25 i sentrum av Hamar, 15 i Furuberget og 20 på Gåsbu. I tillegg kom 10
brannvernstolper som ble satt opp ved Jernbanemuseet. Stolpene i Hamar og Furuberget ble satt
ut 1. mai, mens stolpene på Gåsbu ble satt ut 10. juni. Stolpene var tilgjengelig til og med 17.
oktober. Stolpene på Jernbanemuseet var et samarbeidsprosjekt med brannvesenet for å
promotere brannvern. Stolpene var aktive fra 17. september til 31. oktober.
Stolpejakten er et tilbud til folk flest, og er et folkehelsetiltak. Tilbudet er gratis og benyttes av
folk i alle aldre.
Vi deler hvert år ut mer enn 10 000 kartbrosjyrer, bl.a. til elevene i barne- og ungdomsskolene.
En stor del av kartene blir brukt, men vi har ikke fullstendig oversikt over antall brukere.
Deltakerantallet har økt for hvert år, og i 2021 var summen av de som sendte inn klippekort og de
som brukte appen 9 800. Dette er en økning på 3 100 deltakere (46 %) i forhold til året før. I
tillegg kommer de som kvitterte ved å klippe fysisk i brosjyren, men som ikke sendte inn. I den
siste gruppa finner vi antagelig de aller yngste og de eldste, samt elevene som var ute på jakt i
regi av skolene. Antall stolpebesøk totalt var på 244 923, mot 166 086 i 2020. 830 deltakere har
registrert seg digitalt på 60 stolper, mens 366 har registrert seg på alle 70 stolpene.
Områder
Alle områder

Hamar sentrum (digitalt)
Furuberget (digitalt)
Gåsbu (digitalt)
Brannvern Jernbanemuseet
(digitalt)

Deltakere
9 624 digitalt +
176 innleverte
kort = 9 800
deltakere
7 789
4 102
1 952
1 482

Antall besøk
236 795 digitalt +
8 128 stempler på
kort = 244 923
besøk
109 404
49 704
28 474
13 164

Tilbudet er tilgjengelig for alle som enten har skaffet seg kartbrosjyren, eller har en smarttelefon
og har lastet ned appen «Stolpejakten». Takket være tilskudd fra Hamar kommune og
Sparebankstiftelsen, har Stolpejakten de siste årene gått med overskudd. Økonomien føres på
egen konto og innestående pr 31.12.2021 er ca. 22 000 kr, etter at klubbene i 2021 har fått 20 000
kr hver. Dermed får vi litt godtgjørelse for dugnadsarbeidet og for kartene. HHT har meddelt at
de ikke lenger ønsker å delta i stolpejakta, men de andre samarbeidspartnerne er innstilt på å
fortsette med stolpejakt også i 2022.
Terje Malm

12

3.10. ÅRSRAPPORT – DRIFT AV STENFJELLHYTTA
Vi har også i 2021 drevet Stenfjellhytta sammen med Hamar Skiklubb. Vi åpnet 26.12.2020 og
hadde åpent frem til 31.03.21. Vi måtte stenge to helger i januar og fra 1.04.2021 på grunn av
Korona pandemien. Sesongen ble ellers drevet under til dels strenge smittevernbestemmelser og i
perioder var det ikke lovlig å ha gjester sittende inne. Dette medførte redusert besøk, men vi har
likevel fått inn kr 33 312,- for dugnadsinnsatsen som er gjennomført av Hamar o-klubb. Hamar
o-klubb har hatt 25 vakter, mens Hamar Skiklubb har hatt 47 vakter. Hamar o-klubb har hatt
ansvaret for innkjøp og transport av varer til Stenfjellhytta, mens Hamar Skiklubb har hatt
ansvaret for dugnadslister og regnskap. Dette samarbeidet fungerer veldig bra.
Sesongen 2022 startet opp med nedstenging i romjulen 2021 og ble ikke åpnet før 15.01.22.
Vi oppfordre medlemmene til å ta vakter på Stenfjellhytta i 2022 sesongen. Vaktlista ligger åpen
på hjemmesiden til både Hamar o-klubb og Hamar Skiklubb.
Hamar 30.01.2022
Erik Grøndalen

3.11. ÅRSRAPPORT – PILEGRIMSLEDEN 2021
Vedlikehold av Pilegrimsleden gjennom Hamar kommune har vært en oppgave for noen frivillige
«old-boys» i Hamar o-klubb i flere år. I de seneste år har Hamar kommune også honorert Hamar
o-klubb for dette arbeidet, som består i vedlikehold av merkingen av den 8 km lange leden
gjennom Hamar fra Stangebrua via Domkirkeodden og Furuberget til Ringsaker-grensa.
Pilegrimsleden gjennom Hamar er en av ni godkjente «St. Olavsveger» i Norge, som alle har
Nidarosdomen i Trondheim som mål. Disse ledene ble godkjent av Riksantikvaren i 1997 og fikk
status som Europeisk kulturveg i 2010.
Vi antar at det var Harald Brekke som først ble kontaktet av Hamar kommune, Kulturkontoret v/
Berit Andersen omkring 2013 med forespørsel om Hamar o-klubb kunne bidra med merkingen.
På et møte i Pilegrimssenter Hamar 23.06.2015 ble arbeidet mer formalisert med årlig møte
mellom leder Pilegrimssenteret, Tone Stræte, Hamar o-klubb og kommunens parkforvalter, som
nå er Annebeth Bakker. Pilegrimssenteret koordinerer arbeidet.
Fra 2016 har Ole Christian Sjølie, Ole Johan Vangen og Trygve Hestad deltatt i merkearbeidet,
og fra 2017 kom også Ludvig Bjerke-Narud med. Etter Harald Brekkes bortgang i år har Trygve
Hestad vært kontaktmann.
I år har arbeidet bestått i befaring, utskifting av råtne merkestolper og ødelagte merkestikker,
samt oppfrisking av rødmalingen på merkene. Vi har også hjulpet Pilegrimssenteret med
varetransport. Mannskapet har arbeidet ca. 3 dager hver.
Ludvig, Ole Christian og Trygve representerte Hamar o-klubb på Pilegrimsfest 2. desember ved
åpningen av nytt Pilegrimsherberge på Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim på Tangen.
Klubben har mottatt kr. 10 000 for arbeidet i 2021 fra Hamar kommune.
Hamar 11.01.2022
Trygve Hestad
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4 REVIDERT REGNSKAP FOR 2021
Regnskapet for 2021, noter til dette, balansen og revisjonsrapporten følger på de neste 4 sidene.
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5 INNKOMNE SAKER OG FORSLAG
5.1. Endringer i klubbens organisasjonsplan
Organisasjonsplanen etter foreslåtte endringer, se vedlegg 2. Det blir redegjort på årsmøtet for de
endringer som er foreslått endret/justert.
17

6 STYRETS OG KOMITÉERS FORSLAG TIL ÅRSPLANER OG
BUDSJETT FOR 2022
6.1. ÅRSPLAN FOR STYRET 2022
Utfordringene og intensjonene for klubben vil for de fleste være de samme som ble uttrykt i årsplanene
for 2020 og 2021: rekruttering med særlig søkelys på barnefamilier, informasjon til nye medlemmer om
løpsdeltakelse, utvidet bruk av Stenfjellhytta, fortsette torsdagsamlingene sammen med Vang o-lag,
vedlikeholde driften av Turtraver`n og Stolpejakten, skolere flere av medlemmene i løypelegging, gi
yngre løpere rom gjennom Mjøs-o-samarbeidet, ha fokus på kartarbeid og pinseløpssamarbeidet.
Styret vil gjennomføre medlemsmøter og holde god kontakt med eldre medlemmer og æresmedlemmer.
Arbeidet med å ettergå vårt organisasjonsapparat ved revidering av de ulike komite-instrukser kom ikke
i gang i 2021, men vil bli tatt opp.
Vi vil «ile langsomt» og legge vekt på oppfatningen de enkelte som påtar seg oppgaver, med å fornye
nettbasert løsninger for Turtraver´n og Stolpejakten. Likevel har vi søkt støtte for å kunne gjennomføre
mulige satsinger.
Styret har allerede vedtatt å styrke rekrutteringsarbeid med å opprette et lønnet engasjement for innsats i
promotering på skolene og oppfølging som treningsleder.
Styret vil videreføre den interne funksjonsfordelingen som ble lagt an i 2021 for styrets medlemmer:
sportslig inkl. Mjøs-o: nestleder og varamedlem/ungdomskontakt, informasjon og hjemmeside: sekretær,
kart: styremedlem/leder kartkomiteen, Stenfjellhytta: kasserer, miljøkomiteen, pinseløpssamarbeidet og
andre kontaktflater utad: leder. Vi vil aktivt benytte klubbens ressurs på kartproduksjon og statistikk,
Terje Gudbrandsen, i styrets arbeid.
Vi regner med at aktiv bruk av Stenfjellhytta kan øke i det vi antar at Vang o-lags kart over Stenfjellet
blir ferdig i 2022.
Styret vil medvirke til at de enkelte komiteene og gruppene er i stand til å oppfylle sine årsplaner og
holde kontakten til overordnede organisasjonsledd og samarbeidende klubber. Vi vil ta på oss løp innen
Mjøs-o-samarbeidet og for bedriftsidretten, men har innen pinseløpssamarbeidet til vurdering om å bare
arrangere Elgdilten og Løvspretten f.o.m. 2023, dvs. ingen pinsesprint. Likevel vil vi være lydhøre hvis
forespørsler om løp på krets- eller nasjonalt nivå vil kommer fra o-krets eller NOF.
Kartprosjektet Kolomoen nord igangsettes i samarbeid med O-laget Vallset/Stange for å kunne benyttes
også i framtidige pinseløp. Sprintkartet over Hamar sentrum, skolekartene og andre nærkart oppdateres
fortløpende.
Det skal fortsatt jobbes med etterfylling av statistikk og historisk materiale fra den gamle hjemmesiden.
Styret vil vurdere om det er grunnlag for å reetablere Æljposten.
Styret
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6.2. ÅRSPLAN FOR SPORTSLIG KOMITÉ 2022
På grunn av den pågående pandemien er det fremdeles noe usikkert i hvilken grad sportslig årsplan kan bli gjennomført fullt ut, særlig gjelder det sosiale samlinger, aktiviteter og reiser knyttet
det sportslige.
Det sportslige arbeidet må likevel fokusere på rekruttering og ivaretakelse av våre
ungdomsløpere.
Vi har gjennom flere år sett en bekymringsfull lav deltakelse på rekrutt- og ungdomssiden.
Sportslig utvalg har kommet frem til at vi ønsker å tilsette en rekruttrener som skal gjennomføre
rekrutteringstiltak gjennom hele sesongen. Foruten å være trener på rekruttreningene, skal
rekruttreneren jobbe aktivt i skolene i Hamar og tilby orienteringsopplæring og aktivitet i
skoletiden. Skolene er positive til dette. Vi tror at engasjerende orienteringsaktivitet på skolen vil
føre til at flere barn og unge får lyst til å begynne med orientering, og ser det som en stor fordel
at de da vil treffe samme trener på kveldsaktivitene som på skolen.
Torsdagssamlingene våre vil fremdeles være sentrale, sammen med de løp og aktiviteter det
tilrettelegges for i Mjøs-o-samarbeidet. Det innebærer treningsløyper for flere nivåer på torsdager
med tidtaking etter egen terminliste i samarbeide med Vang o-lag og tilpasset
nybegynneropplegg inkludert rekruttreninger som nevnt ovenfor. Opplegget med at
løypene/postene fra torsdagstreningene står ute som «ukens løyper» til påfølgende onsdag skal
vurderes i forhold til hvordan pandemien utvikler seg. Gjennomføring av torsdagsamlingene
fortsetter som dugnad etter pålagt turnus. Løypelegging i Ocad tegneprogram gjøres på dugnad
av medlemmer som mestrer dette. Egen opplæring vil tilbys for evt nye interesserte. Én eller
alternerende arenaer for våre torsdagssamlinger vil bli avklart i ny sportslig komité.
Vi vil foreslå at høsthelgen med Furugampen og Ringreven benyttes til en ungdomssamling i
samarbeide med Mjøs-o og gjerne lagt til Gubbestua.
Klubben dro i 2021 i gang en egen trening for ungdom i Hovedløps- og junioralder, der 6 klubber
på Hedmarken laget to o-tekniske treningsøkter hver, slik at det ble gjennomført en slik trening
pr uke. Vi er positive til å videreføre dette tilbudet.
Det skal legges til rette for muligheten for å delta i nasjonale mesterskap, hovedløp og olandsleir. Eldre løpere er i stor grad selvstyrt, men det skal i større grad oppfordres til aktiv
løpsdeltakelse, særlig i lokale løp og kretsmesterskap og stafetter.
Oppmannsfunksjonen som pådriver skal synligjøres innen oppgavefordelingen i Sportslig
komité. Vi vil ha flere lag i Ringreven.
Øyvind Ranestad
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6.3. ÅRSPLAN FOR KARTKOMITÉEN 2022
I løpet av vinteren / våren 2022 ferdigstilles nærmiljøkartet Furuberget / Frøbergsberget.
I løpet av vinteren 2022 begynner Hamar o-klubb og o-laget Vallset Stange planleggingen av
produksjon av et felles kartprosjekt på Stange i skogsområdet Kolomoen Nord. Basert på
laserdata og flybilder lages det et kartgrunnlag. Muligens kan synfaring starte høsten 2022.
Kartet er tenkt både for trening og nybegynneropplæring, men også som konkurransekart for
Pinseløpene, muligens første gang i 2024. For dette kartprosjektet vil det bli sendt inn søknad om
spillemidler høsten 2022.
Som vanlig blir sprintkartet over Hamar sentrum, skolekartene og andre nærkart (Domkirkodden,
Ankerskogen) fortløpende oppdatert. Dette skjer ofte i sammenheng med løp, treninger eller
andre arrangement.
Et nytt, lite område mellom Furubergveien – Norsk Tipping – Hamar OL-amfi – Knut Alvsons
gate – Vognvegen og Ringgata blir synfart vinteren 2022.
Synfaring av boligområdene Ajer og Smeby, samt skogsområdet i Klukhagan starter i 2022. For
dette prosjekt kan vi søke spillemidler som nærmiljøkart.
Med synfaring av de nye områdene blir kartbasen over Hamar sentrum ytterligere utvidet.
Det kan nevnes at all kartproduksjon gjennomføres av klubbens egen karttegner Terje
Gudbrandsen.
For kartkomiteen
Andreas Huber

6.4. ÅRSPLAN FOR MILJØKOMITEEN 2022
1. Stille opp på torsdagsløp som Hamar o-klubb har ansvaret for.
2. Delta på O-sportens dag.
3. Servering i forbindelse med oppstart og avslutning av sesongen.
4. Servering på årsmøte i klubben.
5. Andre oppgaver i samarbeid med sportslig komite og styret.
Gunnhild Ljones
Leder miljøkomitéen
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6.5. ÅRSPLAN FOR INFORMASJONSKOMITEEN 2022
Informasjonskomiteen sørger for innhold og drift av klubbens hjemmeside og annen nyhetsformidling til
medlemmene. Jevnlig skal bulletinen Noe nytt fra Hamar o-klubb formidle små og større aktualiteter.
Denne sendes på mail til klubbens registrerte medlemmer, samt legges på hjemmesiden. På
hjemmesiden skal det legges ut større nyheter om aktiviteter i klubben, samt ajourføres en
aktivitetsoversikt. Informasjon om klubben skal holdes oppdatert ved endringer. Dokumentsenteret skal
gradvis etterfylles med statistikk og historisk materiale fra den gamle hjemmesiden.
Simen Oskal, Tore Jørgensen og Terje Gudbrandsen

6.6. ÅRSPLAN DRIFT AV STENFJELLHYTTA 2022
Hamar o-klubb vil også i drifte Stenfjellhytta sammen med Hamar skiklubb i sesongen januar
2022 – påsken 2022.
Vi vil også denne sesongen forholde oss til de koronaregeler som til enhver tid gjelder og det var
stengt i romjulen og til og med 9.01.2022.
Vi må ha tre frivillige på hver vakt slik at smittevernet bli ivaretatt. Dette er en hyggelig
dugnadsjobb der en treffer mange hyggelige skiløpere, og i og med at koronapandemien synes å
være på hell håper vi at flere har lyst til å stille på vakter.
Vaktlisten ligger åpent som et excel-ark som ligger både på Hamar o-klubb, og Hamar skiklubb
sin hjemmeside.
Vang o-lag vil ferdigstille kart rundt Stenfjellhytta i 2022 og vi håper at vi kan få til o-sportslig
aktivitet rundt Stenfjellhytta i 2022.
Hamar 09,02 2022
Erik Grøndalen
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7 FASTSETTE KONTINGENT FOR 2022
Styret foreslår å beholde samme kontingent som i 2021.
Forslag kontingent:

Juniormedlemmer, t.o.m. 20 år:
Seniormedlemmer, f.o.m. 21 år:
Familiemedlemskap:

8 BUDSJETT FOR 2022
Budsjettet for 2022, se side 14.

9 VALG
Valgkomitéens innstilling blir lagt fram på årsmøtet.
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Vedlegg 1

SPORTSLIG OVERSIKT 2021 (klubbens 56. sesong)
DELTAKELSE I TERMINFESTA LØP 2021 (tall fra 2020 i parentes)
Deltakelsen i terminfesta løp i koronaåret 2021 ble på mange måter svært lik koronaåret 2020.
Noen færre har vært med på løp. Til gjengjeld har disse i snitt løpt litt mer enn året før.
47 (55) løpere har representert o-klubben i 102 (101) terminfestede løp i inn- og utland. Dette har
gitt 295 (290) enkeltstarter inklusiv stafetter. 26 (8) av startene, fordelt på 9 (2) løpere, har vært
utenfor landets grenser i 2 (2) land.
Størst deltakelse på et enkeltløp hadde klubben i 2021 på KM mellomdistanse i Elverum med 17
starter.
Flest enkeltstarter hadde Vegard Ranestad med 41. Videre fulgte Terje Gudbrandsen med 36,
Trond Feiring med 26, Terje Malm med 19, Inger E. Vamnes med 18 og Kjetil Jacobsen med 12.
I kalenderåret 2021 hadde o-klubben 0 (15) starter i ski-orientering og 1 (2) starter i Pre-O. Disse
er inkludert i de totale 295 starter.
Statistikk, løpsdeltakelsen:
1 ( 0) løpere har startet i:
1 ( 1) løpere har startet i:
1 ( 3) løpere har startet i:
2 ( 1) løpere har startet i:
2 ( 2) løpere har startet i:
10 ( 9) løpere har startet i:
30 (39) løpere har startet i:
47 (55) løpere har startet i:

mer enn 40 løp med tilsammen
41
31-40 løp med tilsammen 36
21-30 løp med tilsammen 26
16-20 løp med tilsammen 37
11-15 løp med tilsammen 23
6-10 løp med tilsammen 71
1-5 løp med tilsammen 61
102 (101) løp med tilsammen 295

( 0) starter
( 32) starter
( 74) starter
( 20) starter
( 26) starter
( 66) starter
( 72) starter
(290) starter

Aldersfordeling, etter løpsberettiget klasse i 2021:
t.o.m.12 år 5 ( 9) løpere har til sammen
17 ( 13) starter,
3,40 ( 1,44) starter pr løper
13-16 år
1 ( 2) løpere har tilsammen
11 ( 22) starter, 11,00 (11,00) starter pr løper
17-20 år
3 ( 2) løpere har tilsammen
46 ( 52) starter, 15,33 (26,00) starter pr løper
21-34 år
2 ( 6) løpere har tilsammen
2 ( 6) starter, 1,00 ( 1,00) starter pr løper
35-49 år
5 ( 6) løpere har tilsammen
22 ( 14) starter, 4,40 ( 2,33) starter pr løper
50- år
31 (30) løpere har tilsammen 197 (183) starter, 6,35 ( 6,10) starter pr løper
Alle aldre 47 (55) løpere har til sammen 295 (290) starter,
6,28 ( 5,27) starter pr løper
22 løpere som deltok i terminfesta løp i 2020, deltok ikke i 2021.
11 løpere som har deltatt i 2019 eller tidligere, men ikke i 2020, deltok igjen i 2021.
3 løpere er registrert deltatt i 2021 for første gang.
STAFETTER
Klubben har i år stilt lag i NM sprintstafett (1 lag), KM (1 lag) og Ringreven (2 lag) med til
sammen 17 starter (6 i fjor).
I tillegg kommer 1 start på sammensatt lag NM senior, og 1 start på sammensatt lag NM junior.
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REPRESENTASJON, MESTERSKAP ETC.
LANDSLAG
Det var ingen representasjon på landslag i 2021

NORGESMESTERSKAP
SKI-O
Ski-o-sesongen 2020-21 ble sterkt preget av koronapandemien. Ingen deltakere fra Hamar oklubb i de få NM som kunne arrangeres.
PRE-O
NM PreO (14.08, Nydalens SK)
Nr. 30
Trond Ivar Tømmervold
FOT-O
ULTRALANG
Ikke arrangert i 2021.
SPRINT (03.09, Heming Orientering)
D 17-18 nr. 45
Emma Bangstad Bergersen
H 17-18 nr. 30
Vegard Ranestad
KNOCKOUT SPRINT (04.09, Heming Orientering)
Emma Bangstad Bergersen (D17-18) og Vegard Ranestad (H17-18) deltok i prologen. Vegard
gikk videre fra prologen, men ble slått ut i semifinalen.
SPRINTSTAFETT (05.09, Heming Orientering)
DHHD nr. 35 (nr.38 inkl. flerklubblag)
Emma Bangstad Bergersen, Vegard Ranestad, Kristian Torseter og Marianne Myklebust
LANGDISTANSE (09.09, Porsgrunn OL)
H 17-18 nr. 17
Vegard Ranestad
MELLOMDISTANSE (11.09, Porsgrunn OL)
H 17-18 nr. 49
Vegard Ranestad
STAFETT SR (12.09, Porsgrunn OL)
H 17(nr. 49)
Elverum OK / Hamar OK (ikke tellende i NM)
Sander Tonjer Fingarsen (Elv.), Vegard Ranestad (Ham.), Mats Lindaas (Elv.)
STAFETT JR (19.09, Byåsen IL)
H 17-20 (nr. 8)
Elverum OK / Hamar OK (ikke tellende i NM)
Sander Tonjer Fingarsen (Elv.), Vegard Ranestad, Mats Lindaas (Elv.)
NATT (24.09, Lillomarka OL)
H17-18 nr. 20
Vegard Ranestad
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HOVEDLØPENE FOR YNGRE (14-16 år)
SPRINTDISTANSE (04.08, Frol IL)
Ingen deltakere fra Hamar o-klubb
LANGDISTANSE (05.08, Frol IL
Ingen deltakere fra Hamar o-klubb
KRETSMESTERSKAP
Følgende løpere har plassert seg på medaljeplass i de ulike kretsmesterskap:
MELLOMDISTANSE (21.08, Elverum OK)
D 50GULL
Marianne Myklebust
D 60GULL
Kjersti Rønning
H 60GULL
Terje Gudbrandsen
D 80GULL
Inger E. Vamnes
D 35SØLV
Lene Oskal
H 55SØLV
Gudbrand Lien
D 75SØLV
Randi Aas Fjæstad
H 75SØLV
Trond Feiring
H 35BRONSE Simen Oskal
D 55BRONSE Anne Karin Elisenberg
H 55BRONSE Andreas Huber
H 70
BRONSE Einar Lund
SPRINTDISTANSE
H 70GULL
D 75GULL
D 80GULL
H 17-20 BRONSE

(22.08, Odal OL)
Einar Lund
Randi Aas Fjæstad
Inger E. Vamnes
Vegard Ranestad

LANGDISTANSE (28.08, Hamar OK)
D 35SØLV
Lene Oskal
STAFETT (29.08, Hamar OK)
D 150- GULL
Kjersti Rønning, Lene Oskal og Mona Lome
NATT (01.10, Gjø-Vard OL)
H60BRONSE Terje Gudbrandsen
VETERANMESTERSKAP
SPRINTDISTANSE (03.09, Halden SK)
H 70- nr. 32
Terje Malm
H 75- nr. 10
Trond Feiring
D 80- BRONSE Inger E. Vamnes
LANGDISTANSE (04.09, Halden SK)
H 70- nr. 38
Terje Malm
H 75- disket
Trond Feiring
D 80- disket
Inger E. Vamnes
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MELLOMDISTANSE (05.09, Halden SK)
H 70- nr. 35
Terje Malm
H 75- nr. 19
Trond Feiring
D 80- disket
Inger E. Vamnes
WMOC (VETERAN-VM), 7. - 13.august, Velence, Ungarn
SPRINTDISTANSE
H 75-, A-finale
D 80-, A-finale

nr. 26 Trond Feiring
uplass. Inger E. Vamnes

MELLOMDISTANSE
D 80-, A-finale
nr. 12 Inger E. Vamnes
H 75-, B-finale
nr. 14 Trond Feiring
LANGDISTANSE
D 80-, A-finale
H 75-, B-finale

disket Inger E. Vamnes
nr. 9 Trond Feiring

KLUBBMESTERSKAP SPRINTDISTANSE
Ikke arrangert i 2021.
KLUBBMESTERSKAP LANGDISTANSE
Ikke arrangert i 2021.

NORGESCUP 2021
D 17-18 nr. 74 Emma B. Bergersen
6 poeng
H 17-18 nr. 31 Vegard Ranestad
148 poeng

26

Vedlegg 2

Organisasjonsplan for Hamar orienteringsklubb
Vedtatt på årsmøtet i Hamar 4. februar 2016, rev. 18. mars 2021, inkl. forslag til endringer 9.
februar 2022.
1. Alminnelige bestemmelser
Klubbens navn er Hamar orienteringsklubb. I forkortelser skal Hamar alltid skrives helt ut.
Klubben ble stiftet 26. januar 1966 av medlemmer fra de tidligere orienteringsgruppene i Hamar
Idrettslag og Hamarkameratene.
Klubbens merke (logo) er et postflagg med horisontal diagonal i grønn ramme. Orrhane i grønt på
hvit øvre del, klubbens navn og stiftelsesår i hvitt på rød nedre del. På offsettrykte kart kan rød
erstattes med brun. Klubbens draktfarger er rødt, hvitt og sort, og klubbmerket skal sitte på brystets
venstre side.
Hamar orienteringsklubb er tilsluttet Innlandet orienteringskrets og Norges orienteringsforbund.
2. Medlemskap
Ved innmelding skal oppgis navn, fødselsdata, bostedsadresse, mailadresse og telefonnummer.
Medlemmer registreres som:
1.
Årlig betalende medlemmer:
A. Juniormedlemmer t.o.m. 20 år
B. Seniormedlemmer f.o.m. 21 år
2.
Æresmedlemmer
Medlemmer fra samme familie skal betale familiekontingent.
Æresmedlemskap kan etter innstilling fra styret utnevnes av årsmøtet med ¾ flertall.
3. Tillitsvalgte
På klubbens årsmøte skal velges:
A.Styre
Leder og nestleder
4 styremedlemmer: kasserer, sekretær, leder sportslig komite og leder kartkomiteen
2 varamedlemmer
B. Komiteer
1. Informasjonskomite: leder og minst to medlemmer (leder er styrets sekretær)
2. Miljøkomite: leder og minst to medlemmer
3. Kartkomite: leder og minst to medlemmer
4. Sportslig komite: leder og minst to medlemmer
5. Elgdiltkomite for pinseløpene to år senere: løpsleder, løypelegger m. assistent
I tillegg velges løypelegger for Pinsesprinten når klubben har ansvaret for den.
6. Løpsleder, løypelegger og påmeldingssjef til Furugampen året etter
7. Valgkomite med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste årsmøte
8. 2 revisorer
Leder og nestleder velges for ett år. Styrets øvrige medlemmer velges for to år, varamedlem og øvrige
verv for ett år. Valgkomiteens medlemmer velges for tre år, med rullering, slik at medlemmene rykker
opp til ledere etter ansiennitet i komiteen.
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C. Andre tillitsvalgte
1. Representanter til årsmøtet i Hamar idrettsråd med personlige vararepresentanter
2. Representanter til tinget i innlandet idrettskrets med personlige vararepresentanter
3. Representanter til tinget i Innlandet orienteringskrets med personlige vararepresentanter
Valgene skal for øvrig skje i henhold til lovens § 15.
4. Styreoppnevnte verv/funksjoner
Materialforvaltning, utdanningskontakt, ansvar for politiattestordningen, ansvarlig for barneidrett,
draktforvalter, VDG-kontakt, Tur-o-utvalg, Stolpejakt-utvalg. Verv for andre faste funksjoner opprettes
etter styrets vurdering. Oppnevning etter denne paragraf gjelder for minst ett år og inntil styret
opphever vervet.
5. Andre bestemmelser
Andre forhold som gjelder klubbens virksomhet er samlet i klubbens håndbok eller på klubbens
hjemmeside hamarok.no
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