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Saksliste 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkalling og saksliste. 

3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen. 

4. Behandle årsmeldinger. 

5. Behandle regnskap. 

6. Behandle innkomne forslag 

a. Endring av o-lagets lover i henhold til ny NIF lov 

7. Fastsette medlemskontingent. 

8. Vedta budsjett. 

9. Behandle organisasjonsplan. 

10. Valg. 
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Styrets årsrapport for 2019 

 

Styrets sammensetning i 2019 

Leder:      Julie Finsrud Lande  

Nestleder:     Emma Falch  

Sekretær: Arne Sørli  

Kasserer:     Kai Bergersen  

Trening/rekruttering: Jon Ivar Bergersen 

Varamedlem:   Ragnar Dæhli  

 

Utvalg (lederne er understreket)  

Trenings- og rekrutteringsutvalg (inkl. oppmann): Eivind Lande og Jon Ivar Bergersen  

Tur-o-utvalg: Kai Bergersen, Tor Solbergseter, Oddbjørn Bergersen og Gunnar Sæther  

Kartutvalg: Julie Finsrud Lande og Martin Bonnerud  

Økonomikontakter: Klaus Engen og Kai Bergersen 

Revisorer: Ola Amblie og Kåre Delviken  

Valgkomité: Styret har fungert som valgkomité  

 

Styremøter  

Siden forrige årsmøte er det avholdt fire styremøter. 

 

Samarbeidsmøter  

Det er holdt to fellesmøter med OK Hierne og OK Jösse i forbindelse med Morokulien 2-

dagers 2019 og 2020. 

 

O-laget deltok på samarbeidsmøte for o-lagene i Glåmdal 4. februar 2020. 

 

Representasjoner  

O-laget klarte ikke å stille med representanter på kretstinget for Hedmark 20. januar eller 

ekstraordinært kretsting 2. mars 2020. 
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Medlemmer  

Per 31.12.2019 var det registrert 92 medlemmer, hvorav 66 aktive.  Året før var det 86 

medlemmer og 64 aktive. 

 

Sportslige aktiviteter  

KM  

Mellomdistanse arrangert av OL Toten-Troll: 

• Gull til Leif Billingsø i H70. 

Langdistanse arrangert av Vang OL. Følgende tok medaljer:  

• Gull til Ragnar Lande i H13-14 

• Sølv til Oda Marissa Bergersen i D13-14. 

• Bronse til Eivind Lande i H21. 

Eidskog o-lag hadde hele 22 deltakere i løpet, og mange av dem var unge (uten 

medaljesjanser).  

Stafett arrangert av Vang OL: 

• Gull til Eivind Lande, Arne Sørli og Jon Ivar Bergersen i H150. 

Natt arrangert av Hamar OK, Løten OL og Vang OL: 

• Gull til Jon Ivar Bergersen i H45. 

• Gull til Leif Billingsø i H65. 

• Gull til Klaus Engen i H75.  
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NM og Hovedløpet  

Ragnar Lande deltok i Hovedløpet og tok 23. plass i H14 på både langdistansen og sprinten. 

Det var ingen deltakere fra Eidskog o-lag i junior- eller senior-NM.  

Ringerike OL arrangerte veteranmesterskapet. Der deltok Klaus Engen og Leif Billingsø. Leif 

hadde gode plasseringer med 5.-plass i H70 på langdistansen og 7.-plass på mellomdistansen. 

Andre aktiviteter  

O-laget videreførte suksessen fra fjoråret og arrangerte Stolpejakten med 60 stolper rundt 

omkring i kommunen. Det ble lagt vekt på tilbud for skolene i tillegg til en vanskeligere tur 

ved Kroksjøen. 

Arrangementet var i samarbeid med flere klubber i Glåmdal og DNT Finnskogen og Omegn, 

og det ble trykket felles brosjyre med alle kartene i. Denne ble gitt gratis til skolene og kunne 

hentes på sentrale steder av andre interesserte. 

Løpsarrangement  

Morokulien 2-dagers ble arrangert lørdag 6. og søndag 7. juli. Etter noen år der o-laget sto for 

alle sentrale oppgaver på begge arrangementene var vi nå igjen tilbake til den vanlige 

fordelingen. Det nye av året var at dag 1 ble arrangert av OK Jösse i Arvika. Åmotfost OK var 

medarrangør begge dager. 

Eidskog OL sitt løp ble arrangert ved Storberget på svensk side på Morokulien. Eivind Lande 

og Jon Ivar Bergersen var både løpsleder og løypelegger.  

Det var 323 startende både på første og andre dag. Dette var omtrent 60 flere enn i 2018.  

For O-karusell og andre arrangement, se Trenings- og rekrutteringsutvalgets årsrapport. 

Økonomi  

Regnskapet viser et overskudd på 25 527 kroner.  

  

Styret takker alle som har stilt opp for o-laget i året som har gått og alle som har støttet oss 

økonomisk eller på annen måte!  

  

Hilsen Styret  
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Årsrapport for kartutvalget 2019 
Det siste året har o-laget satset på å oppdatere kart i egen regi. Til Morokulien 2-dagers ble 

deler av Morokulien-kartet ajourholdt av Eivind Lande. Ellers har det blitt oppdatert kart til 

Stolpejakten og O-karusellen etter behov. 

 

O-laget har startet forberedelser til nytt kart på Vestmarka. Dette vil dekke skolen og et 

område østover, noe mer enn hva som er dekningsområdet til det gamle skolekartet.  

 

År Kart Revisjon/nytt kart 

2020 Skolekart på Magnor, Vestmarka og 

Matrand 

Revisjon på Vestmarka, nytt skolekart på 

Matrand 

2021 Skolekart på Tobøl og Åbogen Revisjon 

2022 Kroksjøen Revisjon og utvidelse til idrettsplassen 

   

 

 

 

Martin Bonnerud   Julie Finsrud Lande 
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Årsrapport for trenings- og rekrutteringsutvalget 2019 
Utvalget har i 2019 bestått av Jon Ivar Bergersen og Eivind Lande. 

 

Årets O-karusell har bestått av 10 løp. Vi hadde i tillegg Langtur’n, siste søndag i oktober og 

et løp i Nattjakta. Begge disse løpene var også med som grunnlag for premiering til O-

karusellen. 

Fire av våre O-karuselløp var også med i Motionsorienteringen og to i Tour de Glåmdal. 

Dette har gjort at vi har hatt en god deltakelse på våre karuselløp i 2019.  

 

Årets deltakelse i o-karusellen økte fra 195 i 2018 til 222 i 2019. Det var totalt 605 starter mot 

505 i fjoråret. Dette fortsetter altså den gode økningen de siste årene. 

 

Kravet til premiering for årets karusell ble satt til 5 deltatte løp. 40 stk klarte kravet. Dette er 

en økning på 1 stk fra fjoråret.  

 

8.august på Tallmoen i Charlottenberg hadde vi den største deltakelsen på 76 deltakere. I 

tillegg hadde vi over 60 deltakere på 5 løp. Dette er meget bra. Grunnen til disse godt besøkte 

løpene er samarbeid med Motionsorienteringen, Nattjakta og Tour de Glåmdal. Vi håper å få 

til tilsvarende i 2020. 

 

Årets klubbmesterskap ble arrangert søndag den 15.september Skotterud skole og hadde hele 

32 deltakere fra Eidskog OL. Klubbmesterskapet ble arrangert som en avsluttende del av 

Glåmdalens ungdomsleir 10-16 år. Leiren på Skotterud skole hadde 25 deltakere og 16 stk var 

fra Eidskog OL. Trenerne på leiren var ungdommer fra Odal OL. 

 

Årets treninger for barn i alderen 7-12 år hver uke på Magnor skole på våren og Eidskog u- 

skole på høsten har vært bra besøkt igjennom hele sesongen. Deltakelsen var på rundt 10 stk. 

Trener har vært Eivind Lande (hovedtrener), Ragnar Lande og Julie Finsrud Lande. 

 

Vi har også i år hatt en økning i deltakelse på uteløp, dvs. løp utenfor Eidskog. Statistikken er 

basert på registrerte starter i norsk og svensk Eventor. 

 

 2016 2017 2018 2019 

Antall starter utenfor Eidskog 291 308 361 384 

Antall personer på løp utenfor Eidskog 34 30 38 46 

  

 

 

 

Jon Ivar Bergersen (sign) Eivind Lande (sign) 

13.03.20. 
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Årsrapport for turorienteringsutvalget 2019 
 

Turorienteringsutvalget har bestått av leder Oddbjørn Bergersen, Tor Solbergseter og Kai 

Bergersen.  

Vi har ikke hatt møter, men en del telefonkontakt og mailkorrespondanse vedr. forberedelser, 

utsetting og innhenting av poster.  

Følgende kart ble benyttet til tur-orientering: Hølvatna (Austmarka), Skotterud skole, 

Kroksjøen og Magnor. Til sykkel-tur-O: Utskrift fra offentlige kartverk som ble brukt til 

fjern/historiske poster  

Totalt er det benyttet 50 poster med følgende merkekrav: Bronse 15, sølv 30 og gull 40, 

utøvere under 10 år, bronse 10, sølv 20 og gull 30. Postene var plassert ute fra 5. mai til 25. 

september.  

Det ble solgt 28 deltakerkonvolutter og 6 ekstra kort. Det ble innlevert 24 deltakerkort, 16 var 

kvalifisert til gull, 4 sølv og 2 bronse. Terje Børrud fikk 10-års plakett og Klaus Engen 20-års 

plakett 

10 stykker har besøkt alle fjernpostene.  

Det ble trukket ut 2 gavekort på kr 500,- hos X-Way sport & fritid AS blant alle som hadde 

levert inn deltakerkort. 

Sykkel-tur-O 

 

Har også i år samarbeidet med Eidskog Aktiv om sykkel-O.  

Det ble solgt 10 konvolutter og 6 tilleggskort og tilbakelevert 9 som ble premiert. 

  

Det ble satt ut 4 poster over 5 perioder (mai, juni, juli, august og september). Postene ble 

plassert med god spredning i Eidskog kommune slik at det skulle bli relativt lange turer. 

Postene ble satt ute 4 hver måned sto ute hele sesongen, dette etter anmodning fra deltakere, 

argumentene for dette er gode slik at vi vil også gjøre det slik neste år. 

 

Man måtte ha vært innom 16 poster (12 for deltakere under 10 år) for å bli premiert. Det ble 

trukket 1 gavekort på kr 500,- fra X-Way Sport & Fritid AS trukket blant alle innleverte kort. 

 

Både tur orientering er det en del nedgang og sykkel orientering som i fjor. Vi kommer til å 

fortsette samarbeidet med Austmarka om tur-orientering, samarbeidet med Eidskog Aktiv om 

Sykkel-tur-O fortsetter også, men setter ut alle postene i mai og lar dem stå til 30.09.20. 

 

Tor Solbergseter Oddbjørn Bergersen Kai Bergersen   
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Behandle innkomne forslag 
Norges Idrettsforbund vedtok 23. oktober 2019 ny lovnorm for idrettslag. Se vedlegg for 

forslag til ny lov for Eidskog o-lag, basert på den nye lovnormen. Alle endringer fra NIFs 

lovnorm er markert med gult.  
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Medlemskontingent 2020 
Styret foreslår uendret medlemskontingent for 2020. Det vil si: 

 

 Familiemedlemskap  300 kr 

 Enkeltmedlem   200 kr 

 Støttemedlem   100 kr 
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Behandle o-lagets organisasjonsplan 

 

Organisasjonsplan for Eidskog o-lag for 2020 

Vedtatt på årsmøtet 18.03.2020 

 

Styret 

Styret består av:  

Leder 

Nestleder 

Kasserer 

Sekretær 

Styremedlem 

 

 

Utvalg 

Eidskog o-lag har følgende utvalg: 

 

Trenings- og rekrutterinsutvalget: Består av 2 personer. 

 

Tur-o-utvalget: Består av 4 personer. 

 

Kartutvalg: Består av 2 personer. 

 

 

Æresmedlemskap 

Hedmark idrettskrets godkjente lovene våre som vedtatt på årsmøtet i 2012, forutsatt at vi 

fjernet punktet om æresmedlemskap. Æresmedlemskap skulle ikke stå i lovene, men flyttes til 

enten vedtekter eller organisasjonsplan. Punktet om æresmedlemskap er derfor tatt med her i 

organisasjonsplanen. 

 

 

Æresmedlemmer 

 

Eidskog Orienteringslags høyeste æresbevisning til noe medlem er æresmedlemskap. Styret 

skal avgjøre hvem som skal gis status som æresmedlem av laget. Styret skal være enstemmig 

og fulltallig for at et medlem skal utpekes til æresmedlem. Hvis æresmedlemskapet gjelder en 

av styrets sittende medlemmer, regnes avstemmingen som enstemmig uten dette medlemmets 

stemme. 

 

Æresmedlemmer i Eidskog Orienteringslag skal ikke betale medlemskontingent.  
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