Årsmøtedokumenter for årsmøtet i
Eidskog o-lag
18. mars 2021 kl. 20
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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
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta budsjett.
9. Behandle organisasjonsplan.
10. Valg.
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Styrets årsrapport for 2020
Styrets sammensetning i 2020
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Trening/rekruttering:
Varamedlem:

Eivind Lande
Emma Falch
Arne Sørli
Kai Bergersen
Jon Ivar Bergersen
Ragnar Dæhli

Utvalg (lederne er understreket)
Trenings- og rekrutteringsutvalg (inkl. oppmann): Eivind Lande og Jon Ivar Bergersen
Tur-o-utvalg: Kai Bergersen, Tor Solbergseter og Oddbjørn Bergersen.
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 to digitale styremøter. Koronapandeminen har medført
redusert aktivitet dette året.

Samarbeidsmøter
Det er holdt fire fellesmøter med OK Hierne og Åmotfors OK i forbindelse med Morokulien
2-dagers 2020 og 2021. Arrangementet i 2020 ble avlyst på grunn av koronapandemien og
stengt grense mot Sverige.

Representasjoner
O-laget stilte med to representanter på kretstinget for Innlandet 21. januar 2021. Tinget var
digitalt på nettet.
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Medlemmer
Per 31.12.2020 var det registrert 88 medlemmer, hvorav 59 aktive. Året før var det 92
medlemmer og 67 aktive.
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Sportslige aktiviteter
KM
Mellomdistanse arrangert av Lundersæter IL. Eidskog o-lag hadde hele 20 deltakere og var
dermed nest største klubb i Innlandet. Følgende tok medaljer:
•

Bronse til Asbjørn Lande i H13-14.

Sprintdistanse arrangert av Elverum OK. Følgende tok medaljer:
•

Gull til Julie Finsrud Lande i D40.

Natt arrangert av OL Toten-Troll. Følgende tok medaljer:
•

Gull til Klaus Engen i H75.

NM og Hovedløpet
Ragnar Lande deltok i Hovedløpet i Lørenskog og tok 43. plass i H15 på sprinten og 34. plass
på langdistansen.
Det var ingen deltakere fra Eidskog o-lag i junior- eller senior-NM.
Eiker OL arrangerte veteranmesterskapet. Der deltok Klaus Engen og Leif Billingsø. Leif
hadde god plassering med 4.-plass i H70 på langdistansen og Klaus 10.-plass på
mellomdistansen i H75.

Side 4 av 14

Andre aktiviteter
O-laget videreførte suksessen fra fjoråret og arrangerte Stolpejakten med 60 stolper rundt
omkring i kommunen. Stolpene ble satt ut på Vestmarka, Matrand, Skotterud og Magnor.
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
På grunn av stengt grense mot Sverige ble ikke Morokulien 2-dagers ble arrangert i 2020.
Arrangementet er utsatt til 2021
For O-karusell og andre arrangement, se Trenings- og rekrutteringsutvalgets årsrapport.

Økonomi
Regnskapet viser et overskudd på 99 845 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 2020
O-laget har de siste årene satset på å oppdatere eldre kart i egen regi. Spesielt med tanke på
Morokulien 2-dagers. Da dette arrangementet ble avlyst dette året ble det ikke gjort noe større
kartarbeid dette året. Det har kun blitt oppdatert kart til Stolpejakten og O-karusellen etter
behov.
O-laget har videreført forberedelsene til nytt kart på Vestmarka som var tenkt brukt til
Morokulien 2-dagers. Prosjektet utsettes til 2021. Dette vil dekke skolen og et område
østover, noe mer enn hva som er dekningsområdet til det gamle skolekartet.
Forslag til kartplan
År
Kart
2021 Skolegårdskart på Magnor skole,
Eidskog Montessoriskole, Skotterud
skole og Eidskog ungdomsskole.
2021 Eidskog Montessoriskole
2021 Bjørnstadmoen
2022 Morokulien

Revisjon/nytt kart
Nye skolegårdskart
Nytt kart, ca. 2 km 2
Nytt kart og revisjon
Revisjon

Ny kartplan lages i løpet av 2021.

Martin Bonnerud Julie Finsrud Lande
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Årsrapport for trenings- og rekrutteringsutvalget 2020
Utvalget har i 2020 bestått av Jon Ivar Bergersen og Eivind Lande.
Årets sesong har vært preget av koronapandemien. Særlig vårsesongen ble kraftig redusert.
Løpene på høsten ble arrangert som normalt med høyt fokus på smittevern. Deltakelsen til
tross for dette har vært god.
Årets O-karusell har bestått av 9 løp. 3 av disse løpene var lagt opp som ukens løype, med
mulighet til å velge når en selv ville delta. Disse var på vårsesongen. 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.
Vi klarte å få arrangert ett løp i Motionsorienteringen (løpet var i Charlottenberg) mens grensa
var åpen, og ett i Tour de Glåmdal.
Årets deltakelse i o-karusellen gikk ned fra 222 i 2019 til 176 i 2020. Det var totalt 448 starter
mot 605 i fjoråret. Denne nedgangen kan nok i sin helhet tilskrives til koronapandemien. Sett i
et litt lenger perspektiv er det et år med god deltakelse.
Kravet til premiering for årets karusell ble satt til 4 deltatte løp. Det har tidligere vært 5 løp
som har vært nedre grense, men blant annet på grunn av usikkerhet rundt registrering av løp
på våren har vi valgt å gå ned et løp. 39 stk klarte kravet. Dette er en nedgang på 1 stk fra
fjoråret. 31 ville klart det med det gamle kravet på 5 løp.
I de løpene vi fikk arrangert på høsten hadde vi fra 30 og opp til over 50 deltakere, så lysten
på å løpe o-løp var stor på høsten.
Årets klubbmesterskap ble arrangert 10.september fra hytta til John Tangen nord på Magnorkartet. Nystekt pizza ble servert etter målgang, noe som var meget populært.
På grunn av pandemien ble det ingen treninger for barn i alderen 7-15 år på våren. Vi fikk til
noen treninger på høsten fram til høstferien, noe vi er godt fornøyd med. Treningene var fra
Skotterud skole, og deltakelsen på opp mot 10 stk.
Trener har vært Eivind Lande

Jon Ivar Bergersen (sign)
07.03.21.

Eivind Lande (sign)
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Årsrapport for turorienteringsutvalget 2020
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: Dronningens utsikt (Austmarka), Skotterud,
Sørpebøl/Matrand og Langvatnet/Vestmarka. Til sykkel-tur-O: Utskrift fra offentlige kartverk
som ble brukt til fjern/historiske poster.
Totalt er det benyttet 50 poster. Postene var plassert ute fra 1 mai til 28 september.
Det ble solgt 50 deltakerkonvolutter og 14 ekstra kort. Det ble innlevert deltakerkort, 21 var
kvalifisert til gull, og 7 bronse. Følgende er kvalifisert til plaketter: 40 år Arne Aastebøl, 10
år Egil Solberseter, Gunn Kristin Svendsen og Knut Svendsen. Egil er dessverre ikke i blant
oss mer, han fikk kreft og den 27.01.21 døde han, vi vil savne han, men minnene lever videre.
14 stykker har besøkt alle fjernpostene.
Det vil bli 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 15 konvolutter og 4 tilleggskort og tilbakelevert 11 som ble premiert.
I år satte vi ut alle 20 posten som stod ute fra 1 mai til 30 september, postene ble plassert med
god spredning i Eidskog kommune enkelte turer relativt lange og noen kortere.
Man måtte ha vært innom 16 poster (12 for deltakere under 10 år) for å bli premiert. Det blir
trukket 1 gavekort på kr 500,- fra X-Way Sport & fritid AS trukket blant alle
innleverte kort.
Både tur orientering og sykkel orientering har ligget på samme nivå som i fjor. Vi kommer til
å fortsette samarbeidet med Austmarka om tur-orientering og sykkel-tur-O fortsetter med
samme opplegg som i 2020.
På grunn av Korona er premiene foreløpig ikke delt ut, vil bli delt ut våren 2021.

Tor Solbergseter

Oddbjørn Bergersen
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Kai Bergersen

Behandle innkomne forslag
Ingen forslag innkommet.
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Medlemskontingent 2021
Styret foreslår uendret medlemskontingent for 2021. Det vil si:
Familiemedlemskap
Enkeltmedlem
Støttemedlem

300 kr
200 kr
100 kr
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Behandle o-lagets organisasjonsplan

Organisasjonsplan for Eidskog o-lag for 2021
Vedtatt på årsmøtet 18.03.2021
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 3 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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