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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 2022 

Bare delvis utfylt. Det kommer mer senere. 

Styrets sammensetning i 2022 

Leder:      Eivind Lande  

Nestleder:     Philip Føyen  

Sekretær: Arne Sørli  

Kasserer:     Kai Bergersen  

Trening/rekruttering: Jon Ivar Bergersen 

Varamedlem:   Ragnar Dæhli  

 

Utvalg (lederne er understreket)  

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

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

Kartutvalg: Philip Føyen og Glenn R Bergersen 

Økonomikontakter: Kai Bergersen og Klaus Engen 

Kontrollutvalg: Ola Amblie, Jonny Halvorsrud og Julie Finsrud Lande 

Valgkomité: Styret har fungert som valgkomité  

 

 

Styremøter  

Det har vært 3 styremøter i 2022. 

Samarbeidsmøter  

Styret har vært representert på samarbeidsmøter i Glåmdal-O, Morokulien samarbeid og 

Stolpejakten. 

 

Representasjoner  

Eidskog OL var ikke representert på årets o-ting for Innlandet o-krets 
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Medlemmer  

Per 31.12.2022 var det registrert 82 medlemmer, hvorav 65 aktive.  Året før var det 86 

medlemmer og 64 aktive. 

 

Sportslige aktiviteter  

KM  

Mellomdistanse arrangert av Gjø-Vard OL 

1 deltaker fra Eidskog OL. Ingen medaljer. 

 

Sprintdistanse arrangert av Gjø-Vard OL  

1 deltaker fra Eidskog OL. Ingen medaljer. 

 

Langdistanse arrangert av Vang OL 

1 deltaker fra Eidskog OL. Ingen medaljer. 

 

Stafett arrangert av Vang OL 

Ingen deltakelse fra Eidskog OL 

 

Natt arranger av Grue IL 

Gull til Leif Billingsø i H75 

3 deltakere fra Eidskog OL 
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NM og Hovedløpet  

Ragnar Lande deltok i NM sprint på Jessheim. 

Han ble (H17-18) nr 57 på den individuelle konkurransen og nr 57 på knock-out 

kvalifiseringen. 

Ragnar Lande og Eivind Lande deltok i 4-etappers blandet stafett sammen med Grue og 

BKOK. Laget fullførte ikke. 

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

Bækkelaget SK arrangerte veteranmesterskapet. Der deltok John Tangen og Leif Billingsø. 

Leif fikk en sterk 8.-plass i H75 på langdistansen. 

Andre aktiviteter  

O-laget arrangerte Stolpejakten med 60 stolper rundt omkring i kommunen. Stolpene ble satt ut på 

Vestmarka, Morokulien, Skotterud og Magnor. 

Løpsarrangement  

Morokulien 2-dagers ble arrangert fra Eidskog Montessoriskole skole. Løpet hadde 211 

deltakere. Svenskene har nå bestemt seg for at de ikke lenger ser seg i stand til å fortsette å 

arrangere. Det ser derfor ut til at 2022-års arrangement blir det siste Morokulien 2-dagers.  

 

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

 

Økonomi  

Regnskapet viser et underskudd på 25 029 kr og en balanse på 441 434 kr. 

  

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  

 

 

 



Side 6 av 15 

Årsrapport for kartutvalget 2022 
O-laget har de siste årene satset på å oppdatere eldre kart i egen regi. Spesielt med tanke på 

Morokulien 2-dagers. 

 

Følgende er gjort på kartfronten i 2022: 

• Oppdatert kart til Stolpejakten og O-karusellen etter behov. 

• Ferdigstilling av kart på Vestmarka, Vestmarka Sør, til Morokulien 2-dagers 2022. 

• Benyttet MapAnt-kart til O-karusell på Børli og tur-O på Fekjamyra/Åbogen. 

 

Kartutvalget har fortsatt arbeidet med en større kartplan for Eidskog OL. Planlagt ferdig i 

løpet av 2023. 

 

For kartutvalget 30.03.23 Philip Føyen  
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Årsrapport for trenings- og rekrutteringsutvalget 2022 
Utvalget har i 2022 bestått av Jon Ivar Bergersen og Eivind Lande. 

 

Årets sesong har endelig blitt en «normal»-sesong etter 2 år preget av koronapandemien.  

 

Årets O-karusell har bestått av 9 løp. I tillegg arrangerte vi Langtur’n, siste søndag i oktober 

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

karusellen. Av disse var 3 løp i Motionsorienteringen og ett løp i Tour de Glåmdal. Denne 

sesongen var den første på mange år der ikke Eidskog OL vant klubbkonkurransen.  

 

Årets deltakelse i o-karusellen økt fra 130 i 2021 til147 i 2022. I 2020 hadde vi flere deltakere 

(176). Det var totalt 393 starter. Mot 406 starter i 2021 og 450 i 2020. Hovedgrunnen til 

denne nedgangen er mest trolig at det har kommet færre løpere på Tour-løpet og 

Motionsorienteringen enn tidligere. Det har vært mellom 23 og 47 deltakere på løpene. 

 

Kravet til premiering for årets karusell ble satt til 5 deltatte løp. 31 stk klarte kravet. 33 stk i 

fjor, men da ble det delt ut en felles premie for O-karusellen da vi ikke klarte å få gjennomført 

noen avslutning i 2020 på grunn av koronaepidemien. 

 

Årets klubbmesterskap ble arrangert 25.august på Børrud på Tobøl (Kroksjøen-kartet). Det 

deltok 41 deltakere. 

  

Også i 2022 har vi fått arrangert treninger for barn i alderen 7-15 år. Treningene var fra 

Magnor skole på våren og Skotterud skole på høsten. Deltakelsen har også i år vært lav (3-5 

stk), men de som har vært med har vært trofaste. Trener har vært Ragnar Lande. For de største 

har trener vært Eivind Lande. 

 

 

 

 

 

Jon Ivar Bergersen (sign) Eivind Lande (sign) 

25.03.23. 
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Årsrapport for turorienteringsutvalget 2022 
Turorienteringsutvalget har bestått av Oddbjørn Bergersen, Tor Solbergseter og Kai 

Bergersen. 

 

Vi har samarbeidet med Austmarka også i år. 

 

Vi har ikke hatt noen møter, men fordelt arbeidet pr telefon og e-post. Alle 3 har sørget for å 

plassere ute og hente inn poster. 

 

I år ble turorientering arrangert på følgende kart: Skotterud 13 poster, Sørpebøl/Matrand 12 

poster, Fekjamyra/Åbogen 15 poster og Austmarka sentrum 10 poster.  

 

Postene var plassert ute fra 10 mai til 25 september. 

 

Det ble totalt solgt 29 (3 gratis til Tur-o utvalget) deltakerkonvolutter og 10 ekstra kort. Det 

ble innlevert 27 deltakerkort, 22 var kvalifisert til gull-merker og 5 til bronse. Hilde Sørli fikk 

10-årsplakett og John Aspen har nådd 50 gullmerker og fikk 50 års plakett. 

 

Det ble trukket ut 2 gavekort a kr 500,- fra X-way sport og fritid AS blant alle innleverte kort. 

 

Tilbakemeldinger vi har fått er positive, mange syntes både den tunge turen på Åbogen og den 

enkle, men fine turen på Austmarka var veldig fine. 

 

Tur-O holder seg rundt 30 tilbakeleverte kort og etter ønske fra Tor fortsetter vi samarbeidet 

med Austmarka. 

  

Oddbjørn Bergersen  Tor Sobergseter    Kai Bergersen 
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Revisjonsrapport 2022 
Kommer seinere.  
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Behandle innkomne forslag 
Ingen forslag innkommet.  
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Medlemskontingent 2023 
Styret foreslår uendret medlemskontingent for 2023. 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 2023 

Vedtatt på årsmøtet 16.03.2023 

 

Styret 

Styret består av:  

Leder 

Nestleder 

Kasserer 

Sekretær 

Styremedlem 

 

 

Utvalg 

Eidskog o-lag har følgende utvalg: 

 

Trenings- og rekrutteringsutvalget: Består av 2 personer. 

 

Tur-o-utvalget: Består av 3 personer. 

 

Kartutvalg: Består av 2 personer. 

 

Kontrollutvalg: Består av 2 personer og et varamedlem. 

 

 

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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