
 
 

Sandefjord Orienteringsklubbs (SOK) styre innkaller til 
 

ÅRSMØTE 
 

FREDAG 18. MARS 2022 kl.18:30 
 

SAKSLISTE: 
 
1. Godkjenning av de oppmøtte stemmeberettigete medlemmer 
2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
3. Valg av ordstyrer, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen 
4. Styrets og utvalgenes årsberetning 
5. Revidert regnskap 2021 og revisors beretning 
6. Budsjett 2022 
7. Innkomne forslag 
8. Fastsettelse av kontingent 
9. Fastsettelse av organisasjonsplan for 2022 
10. Valg – forslag fastsatt før årsmøtet 
 
Innkomne forslag måtte være styret i hende senest 1. mars 2022. For å ha stemmerett må et 
medlem ha fylt 15 år, vært tilsluttet laget i minst 1 måned, og ha sitt forhold til laget i orden.   
 
Med vennlig hilsen 
Knut Gjone 
Leder Sandefjord Orienteringsklubb 
 
 

*** 
Sted for årsmøtet er ikke klart, men vi håper i år å arrangere et fysisk årsmøte. Nærmere 
informasjon kommer.  
 
Etter at årsmøtet er avsluttet vil vi ha en kort gjennomgang av turer og løpskonkurranser 
klubben i år vil være med på. Så inviteres alle medlemmer over 18 år til SOKs tradisjonelle 
årsmøtefest, med god mat og drikke, dikt sanger, historier, konkurranser, mm. 
 
Egenandel på kr 100,- innkreves på festen. Påmelding innen 11. mars 2022 til 
sigrun@gjone.info. 
 
 
 
 
 
 

*** VELKOMMEN *** 
 
 
 



 
 

Sak nr. 4 Styrets og utvalgenes årsberetning 
 
1. Styret har bestått av: 
 

Posisjon Navn  
Leder Knut Gjone Finans og Kart 
Nestleder Anne Lise Andreassen Tur-O & Stolpejakten 
Medlem Arne Håkon Jørgensen Trening 

 
Spesielle oppgaver og verv 

• Trond Gjelstad, terminlisteansvarlig i Vestfold og Telemark Orienteringskrets 
• Jon Ringdal, kartansvarlig i teknisk råd i Vestfold og Telemark Orienteringskrets 
• Oskar Kaaløy medlem i para-utvalget til Norges Orienteringsforbund. 

 
2. Styrets beretning 
 
Møter:  
Det er avholdt 5 styremøter i 2021, i tillegg ett i 2022. I tillegg til styresaker har vi også 
behandlet saker som naturlig ville vært behandlet i egne utvalg, men ikke på det detaljnivå 
som det fortjente. Den pågående pandemien har også satt sitt store preg på året som har 
gått.  Årsmøtet 2020 var digitalt, det eneste fysiske medlemsmøtet var grøtfesten nå i høst. 
En stor opptur var klubbturen i anledning Sørlandsgaloppen, styret håper vi får mange slike 
turer fremover som kan bygge god klubbkultur, gi et godt miljø og gode resultater.  
 
Økonomi: 
Året som har gått har bidratt til en ytterligere styrking av den finansielle stillingen til 
klubben. Resultatet er bedre enn budsjettet. Hovedårsaken til dette er høyere inntekter fra 
Tur-Orientering og fra Bingo. Investeringer i kart blir balanseført som et anleggsmiddel, 
dette fører til regnskapet ikke lenger påvirkes av ulike tidspunkt på kostnader og inntekter 
på kartene. Fremtidige regnskap vil belastes når kartene skal avskrives. 
Kartproduksjonskostnader i regnskapet/budsjett gjelder små justeringer på kart. Regnskap 
og budsjett blir lagt frem på årsmøtet og vil da bli gjennomgått i detalj.  
 
Alle utbetalinger godkjennes nå av to personer. Trond Gjelstad og Hilde Kløvstad på 
løpsavgifter. Knut Gjone og Hilde Kløvstad på alle andre utbetalinger. Ingen utbetaling blir 
foretatt av en enkelt person. Klubben har lovpålagt underslagsforsikring.  
 
Det er søkt om en rekke tilskudd gjennom året. 

• Stolpejakt og Turorientering fra Sandefjord kommune 
• Lokale aktivitetsmidler (LAM -via Sandefjord Idrettsråd) 
• MVA kompensasjon, tippemidler, Bingo og Koronastøtte. 
• Aktivitetstilskudd O-skolen, Rekruttleir, skolegårdskart og utstyrsmidler 
• Sandefjord Bredbånd og Sparebanken sør 

 
Noen ganger er vi heldige og får et positivt svar, mens andre ganger får vi et negativt svar. Vi 
er takknemlig for all støtte vi får. Tusen takk til våre støttespillere.  
 



 
 

Aktiviteter: 
Sandefjord Orienteringsklubb har som 
mål å gi sine medlemmer et tilbud om 
fysisk aktivitet på sitt nivå og sine 
forutsetninger. Alle skal utøve idretten 
på det nivå de ønsker. Vi har også som 
mål at våre aktiviteter skal være til 
glede for Sandefjords befolkning og for 
orienteringsløpere generelt.  Den 
pågående pandemien har satt sitt store 
preg på aktivitetsnivået til klubben. Løp 
har blitt avlyst eller fått begrensninger, 
treninger blitt avlyst. 
 
 
Vi mener selv at klubbens 
tilbud til medlemmene sett 
i lys av den situasjon vi har 
vært i er av høy kvalitet og 
oppfordrer flere av 
medlemmene til å benytte 
seg av klubbens tilbud.  
 
 
 
 
 
 
Løpsoversikt 2021 

Løp Dato Løpsleder Løypelegger Kart/sted Antall 
Vinter-jukola 27.01 Avlyst på grunn av smittevernregler 

Vinter-jukola 10.03 Avlyst på grunn av smittevernregler 

Vestfold 2 dag 11.04 Avlyst på grunn av smittevernregler 

O-Challenge  09.05 Knut Gjone Sturle Furland Marum 51 
Vestfold 
Vårcup  

08.06 Avlyst på grunn av smittevernregler 

Vårløp 08.06 Anne Lise 
Andreassen 

Benjamin Gjone Preståsen 40 

Vestfold 
Høstcup  

24.08 Lill-Ann Torp og 
Berit Lund 

Gabriel Gjone Gallis 154 

Kampen om 
Skagerak 

04.09 Utsatt til 2022 på grunn av smittevernregler 

Kampen om 
Skagerak 

05.09 Utsatt til 2022 på grunn av smittevernregler 

Høstløp  05.09 Knut Gjone Sturle Furland Stiåsen, Kodal 98 
MOT.TV finale 
og Marummula 

03.10 Knut Gjone Per Erik Larsen Marum 144 

Vinter-jukola 17.11 Ingrid Mobråthen/Yngve Mobråthen Botne 45 



 
 

 
O-Challenge ble et 
ungdomsløp for kretsens 
ungdommer under 20 år 
fra Vestfold og Telemark, 
med unntak av løpere fra 
Skien, Porsgrunn og 
Holmestrand som ikke 
fikk lov å delta på grunn 
av smittenivå. Løpet i 
Preståsen var kun åpent 
for de under 20 år. 
Vårløpet 6. juni og 
høstløpet 5. september 
var to adhoc løp vi 
arrangerte på kort varsel.  
 
 

Klubben har arrangert verdens o-dag på 
Unneberg barneskole og «Midtåsenløpet».   
 

Vi henviser til 
utvalgenes årsrapporter 
for mer informasjon om 
klubbens aktiviteter.  
 
Politiattest: Ifølge NIF sine regler er klubben forpliktet til å innhente 
politiattest fra alle som har et ansvar- eller et tillitsforhold overfor 
mindreårige. Det kreves også at klubben har dedikert denne 
oppgave til et styremedlem samt en reserve. Styret i SOK har gitt 
styreleder dette ansvaret, mens nestleder er reserve.  
 

 
Planlagte o-løp i 2022 

Dato Navn Sted Distanse Løpsleder Løypelegger 
03.04 V2-dagers Grubesand Mellom Knut Gjone Knut Ivar Johansen 
14.06 Vårcup Ula Sprint Anne Lise 

Andreassen 
 

23.08 Høstcup Helgerød Mellom   
17.09 Kampen om 

Skagerak  
-individuelt 

Heisetra Lang Arne Håkon 
Jørgensen 

Sturle Furland 

18.09 Kampen om 
Skagerak  
-stafett 

Mokollen Stafett Knut Gjone Knut Ivar Johansen 

02.10 Marummila Marum Lang 
fellestart 

 Øistein Høksnes 



 
 

16.-17. august 
arrangerte 5 av 
klubbens 
ungdommer sommer 
o-skole i regi av 
Sandefjord 
kommune. 
Ungdommene sto for 
all planlegging og 
gjennomføring. Alt 
ble gjennomført 
utendørs i 
Hjertnesskogen. 
Skolen varte fra kl. 
09.00- 15.00 og 
hadde 35 deltagere. 
Barna fikk lunsj og 

frukt. Det var bli kjent leker, undervisning i kart og kompass, stjerneorientering, poeng-
orientering, o-mesternes mester og ulike aktiviteter plukket fra aktivitetsbanken til NOF.  
Sandefjord kommune støttet skolen med kr 43 200, mens NOF støttet den med kr 7 000. 
Ungdommene fikk en liten sommerjobb og klubben et fint overskudd. 
 
Kart: 
Klubben har i 2021 mottatt kr 94 000 i spillemidler for Hjertåskartet. Vi har også fått innvilget 
spillemidler på kartet Heia-Svartåa. Pga sykdom har ikke dette blitt ferdigstilt i 2021 som 
planlagt. Blir ferdigstilt i 2022 og skal brukes til langdistansen på arrangementet «Kampen om 
Skagerak». Det er også sendt inn søknad om tippemidler på kartet Mokollen som er 
ferdigstilt i 2021. Den ble i år avslått, men vi ble oppmuntret til å søke igjen. Vi har gode 
muligheter for å få tippemidler til dette kartet. Tur-o kart Kjerringvik, statusrapport fra Jon: 
Arbeidet er svært vanskelig pga terrenget. Der det er flatt er det som oftest svært tett. Ca. 50 
m inn fra kysten er det mye vivendel som en lett setter seg fast i og går på. Det er også mye 
stup. Mengden av viktige detaljer som bør med er enorm dersom en skal lese seg til 
passeringer av kupert terreng. Har valgt å utvide Ula-kartet og synfare langs stier og mer 
fremkommelige områder. 
 
Det er med støtte fra NOF laget skolegårdskart på skolene 
Unneberg skole, Kodal skole, Store Bergan skole og Wang Ung. 
Disse er laget av Daniella Gjone, Gabriel Gjone og Benjamin Gjone. 
Jon Ringdal har vært mentor og støttespiller. Skolene har takket ja 
til et undervisningsopplegg i regi av NOF som vi håper å 
gjennomføre i løpet av 2022. Lærere og elver vil da få en fin 
mulighet til å lære orientering av en kursholder fra NOF. Prosjektet 
har fått økonomisk støtte fra NOF på kr 16 500 og Sandefjord 
bredbånd med kr 10 000. Alle skolene som har takket ja til 
prosjektet får «o-skole-sekken». 
Skolegårdskartene ligger til fri benyttelse på portalen skoleorientering.no 
hvor alle på en enkel måte kan lage en løype å skrive den ut til f.eks. gymtimen på skolen.  



 
 

3. Medlemstall 
 
 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 
Totalt 147 140 151 140 139 142 174 164 
D -17 15 15 19 14 16 15 20 18 
H -17 22 16 22 23 20 19 26 24 
D17- 47 46 44 42 44 46 48 46 
H17- 63 63 66 61 59 62 80 76 

Kjønnsfordeling i medlemsmassen er: Damer: 42%, Herrer 58%. 
 
 
ÅRSRAPPORTER FRA UTVALGENE 
 
1 Rekruttutvalget 
Rekruttutvalget har i 2021 bestått av Jon Simonsen, Martin Hasle og Ellen Strøm Juliussen  
Til tross for pandemi har rekruttene hatt en positiv sesong med god aktivitet og vekst i 
medlemsmassen. Lokale løp og treninger har blitt prioritert, men det har vært færre turer 
enn ønsket. Vi ser at turer og overnattingssamlinger er viktige for at barna skal bli godt kjent 
med hverandre og dette vil bli prioritert i 2022. Rekruttutvalget var offensivt ute og 
reklamerte for orientering i sosiale medier i påsken, mens andre idretter var nedstengt. Vi 
gjennomførte også digitalt nybegynnerkurs. Det resulterte i stort oppmøte i april og mai 
(gjennomsnittlig 26 rekrutter på trening i denne perioden).  Hele 21 rekrutter deltok på 
klubbesterskapet i sprint i juni. En del rekrutter valgte å slutte etter sommeren da andre 
idretter startet opp igjen. Felles for disse barna var at de ga tilbakemelding om at de gjerne 
skulle fortsatt med orientering dersom døgnet hadde hatt flere timer og uka hadde hatt flere 
dager. Forhåpentligvis vil noen vende tilbake senere. Blant de nye barna som har blitt med 
videre er det flere som virkelig har blitt bitt av basillen. Det er også gledelig at så nær som 
alle rekrutter som var aktive i 2020 også har vært med i 2021 

 
Vi sitter dermed igjen med en fin stamme av ivrige rekrutter som deltar på både treninger og 
løp. Det er også positivt at mange av rekruttenes foreldre deltar i løp. Historien viser at det 
er medvirkende faktor for å få med rekruttene videre i ungdomsårene. 3 rekrutter har i høst 
gått over til Ozon.   (fyller 13 år i 2022).  



 
 

Statistikk for rekrutt 2021 (kun 8-12 åringer er medregnet):  
● 39 barn har vært innom trening eller løp (mot 23 barn i 2020 og 30 barn i 2019) 

● 18 barn i snitt på utetreninger (mot 10 barn i 2020 og 12 barn i 2019) 

● 16 barn i snitt på løp i rekruttkampen (mot 7 barn i 2020 og 9 barn i 2019) 

 
Rekruttkampen 2021 
Det er krevende å arrangere oppmøtekonkurranse i et pandemiår, så markedsføringen av 
rekruttkampen ble tonet noe ned. Fravær pga karantene eller isolasjon ved smitte eller 
nærkontakter ble holdt utenom. Til slutt ble det klubbtreninger og klubbens egne løp 
tellende i rekruttkampen.  
Det er alltid jevnt i toppen, og det er vanskelig å vinne den store vandrepokalen om du 
mister en trening eller et løp på grunn av en bursdag eller en skoleavslutning.  
Rekruttkampen 2021 ble ingen unntak – max poengsum måtte til for å vinne i år også:  

1. Balder Fredheim Solberg 23 poeng (vandrepokal) 
2. Henriette Holtedahl Simonsen og Anton Windvik, 22 p 

 

Deretter fulgte tre rekrutter med 21 poeng, så det er tett i toppen! Alle rekrutter fikk pokal 
og diplom på grøtfesten 

 

Klubbsamling på Heisetra 

Det var ikke aktuelt å arrangere o-troll-leir i 2021, så vi arrangerte i stedet en egen samling 
for klubbens rekrutter 4.-5 september Samlingen startet med O-løp i Stokke før det ble 
overnatting på Heisetra med bading, grilling, lørdagsgodt og beversafari. Dagen etter deltok 
alle på klubbens løp i Stiåsen.  15 rekrutter deltok, og det er en flott gjeng å ha med på tur! 
Rekruttutvalget ønsker å satse på flere sosiale samlinger i 2022. 

Kommunekampen 2021 
Kommunekampen mellom 
Stokke, Andebu og Sandefjord 
startet i 2019. Det er en 
konkurranse der klubbene 
samler flest mulig løpere 
mellom  8-12 år på utvalgte 
lokale løp.  Denne sesongen 
inngikk 4 løp i konkurransen.  
SOK vant for andre år på rad, 
mens Andebu og Stokke delte 
2.plassen. Det er hyggelig å se 
at alle tre klubber hadde flere 
starter i 2021 enn i 2020. 
1) Sandefjord 41 p 

2) Andebu 23p 

3) Stokke 23p 

 

Tradisjonen tro ble det pizza til alle på siste løp i kommunekampen. 

Ellen Strøm Juliussen 



 
 

 

2 Årsrapport fra treningsutvalget 
Treningsutvalget har i 2021 bestått av følgende personer: 

• Knut Ivar Johansen 

• Trond Gjelstad 

• Sturle Furland 

• Ellen Strøm Juliussen (representant fra 

Rekruttutvalget) 

• Arne Håkon Jørgensen (leder) 

Fokuset til treningsutvalget har vært Ozon (13-16 år) og 
Junior (17-20 år). I vinterhalvåret har det vært arrangert 
intervall og styrke, mens det i sommerhalvåret har vært 
arrangert treningsløp og treningssamlinger. Organisering 
av treningsgruppene har vært utfordrende da det er 
store fysiske og o-tekniske nivåforskjeller i gruppene.  
På bakgrunn av Covid19-tiltak gjennom stort sett hele 
året, har det vært betydelige begrensninger i 
treningstilbudet. I noen perioder kunne vi ikke arrangere 
noen fellestreninger, og i andre perioder var det kun tilbud til de under 19 år. Vi tilpasset oss 
regelverket og har klart å arrangere ukentlige treninger for de yngste i hele perioden. 
Treningsløpene ble endret til åpne ukestreninger – der postene lå tilgjengelig for alle i en hel 
uke. Dette tilbudet ble meget godt mottatt (også utenfor klubben) og vi kommer til å 
vurdere å fortsette med dette fremover.  
 
Konkurransesesongen har vært meget amputert på grunn 
av Covid19-tiltak. Våre ungdommer har deltatt på det 
meste, og mange av dem har vist god fremgang både 
fysisk og o-teknisk. 
 
Stipendene for 2021 ble delt ut til følgende personer: 
 
Størst treningsvilje 
Her var det mange å velge mellom, men valget falt på 
følgende personer: Daniella Gjone, Theo  Solberg 
Fredheim, Sindre Furland, Marcus Windvik, Veronica 
Holtedahl Simonsen og Ingrid Mobråthen. 
 
Størst fremgang 
Også her var det mange kandidater. Vi valgte å plukke ut 
Diderik Rønning Bøe og Benjamin Gjone som hadde et 
betydelig løft fra vår til høst-sesongen. 
 
Beste prestasjon 
Her var det ingen tvil. Gjendine Gjelstad Rebård slo til med et sterkt løp og seier i NM Sprint 
for D17-18. 
 



 
 

Treningsutvalget har også delt ut priser for beste kilometertid under årets klubbmesterskap.  
De som stakk av med pokalene i år var: 

• Ingrid Strøm Juliussen 

• Brage Eikås 

Til tross for utfordringene med samfunnets Covi19-tiltak, er treningsutvalget av den 

oppfatning av at vi har klart å gi et akseptabelt tilbud til våre medlemmer i denne perioden. 

Vi krysser fingrene for at dette kun blir en parantes i historien, og at vi kan tilby et mer 

normalt treningstilbud når sesongen setter i gang i mars 2022.   

Arne Håkon Jørgensen 

 
 
 
3 Tur-orientering og Stolpejakten 
 
TUR-ORIENTERING 2020  
 
Tur-orientering har i 2021 solgt 1072 konvolutter som er en økning på 12 % fra fjoråret.  Det 
har generert inntekter på over kr. 353 000 til klubben. Aktiviteten vår fikk også en støtte på 
kr 50 000 fra Sparebanken Sør med reklame på kart. Dermed ble 2021 ett topp år og det var 
også et 50 års jubileum, da oppstarten var 1971 med Store Bergan IL og Øyvind Fensgård i 
spissen. 

Samlet for pandemiårene 2020 
og 2021 er økningen 55 %. Vi 
synes det er gledelig at mange 
nybegynnere i 2020 fortsatte i 
2021. Vi håper å kunne ta vare på 
de nye brukerne, og vil tilby kurs i 
kartbruk våren 2022 dersom det 
er mulig med et forsvarlig 
smittevern.  
 
Det skjer mye nytt i utviklingen 
av tur-o digitalt fra sentralt hold, 
og vi arbeider med endringer for 
2022 sesongen.   
Tur-orientering har fast kjerne 
deltakere, og det er en fantastisk 
aktivitet. Vi har fått mye 
markedsføring i lokalavisa og 
salget av gavekort som 
julepresang er stabilt. Antall 

poster har vært 100 også i 2021. Vi har fokus på kvalitet på kart og forsøker å legge postene 
ikke altfor krevende slik at flertallet opplever mestring og kommer hjem med en positiv 
opplevelse. 
 



 
 

Det er avholdt flere møter i utvalget internt og vi samarbeider tett med kartutvalget og VDG. 
Medlemmene i utvalget har ansvar for noen kart hver. Det planlegges på høsten med 
merking av poster i terreng. På våren er det kontroll av kart før det går i trykken og utsetting 
av poster. Årets største dugnad er å pakke 1100 stk tur-o konvolutter, men det er bare moro 
med tanke på de positive tilbakemeldinger vi får fra brukerne. Det har vært lite jobb med 
vedlikehold av postene i terrenget i år. Det ble benyttet 7 terreng i 2021: Folehavna, Yxenøy, 
Preståsen, Storås (Stokke IL), Hjertås og Heia/Svartåa. 
Vi arrangerte ikke avslutningskveld i år, da vi ikke kunne følge kravene til smittevern. 
 
Tur orienterings utvalget 2021 
Grete Furberg                               Ole Bratbakk                Agnes Skarholt                                        

 

Ann Kristin Bjerke Evensen                 Anne Lise Andreassen                
 
STOLPEJAKTEN 2020 
 
Stolpejakten 2021 i Sandefjord har blitt arrangert i fire områder: 
Frydenlund: 12 stolper 
Breidablikk – Midtås – Mokollen – Mosserød: 46 stolper 
Korsvik: 17 stolper 
Preståsen: 12 stolper 
 
Stolpene har vært tilgjengelig for registrering i perioden 1.mai – 1.november 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistikktall (2020-tall i parentes): 
• 4105 registrerte stolpejegere (2447) 

• 139617 stolperegistreringer (79993) 

 
• 606 stolpejegere registrert på samtlige 87 stolper 



 
 

• 710 stolpejegere registrert på 75 stolper eller mer 

• 1003 stolpejegere registrert på 50 stolper eller mer 

• 1596 stolpejegere registrert på 25 stolper eller mer 

• 2684 stolpejegere registrert på 10 stolper eller mer 

• 392 stolpejeger registrert på kun 1 stolpe 

 

• Alle stolpene hadde 1187 besøk eller mer 

• Frydenlund: 1440 – 1728 stolpebesøk 

• Breidablikk – Midtås – Mokollen – Mosserød: 1187 – 1920 stolpebesøk 

• Korsvik: 1584 – 1812 stolpebesøk 

• Preståsen: 1590 – 2179 stolpebesøk 

 
Stolpene ved Sandar kirke ble den mest besøkte stolpen (2179), tett fulgt av stolpen øverst i 
Preståstrappa (2177) 
 
Kommentarer: 
En markant økning i deltagerantallet fra 2020, 
noe som går igjen i hele landet. Det tyder på at 
selve Stolpejakt-konseptet i all sin enkelhet 
fenger folk. I tillegg er det ikke utenkelig at 
pandemi-situasjonen har gjort folk mer opptatt av 
å komme seg ut. 
 
Vi hadde et samarbeid med Kirkelig fellesråd i 
Sandefjord, med å koble Kirkebakkesti-prosjekt 
med Stolpejakten. Det var Preståsen-orådet som 
ble brukt til dette, og disse stolpene hadde mye 
besøk. 
 
Det var lite problemer i problemer i 2021, bare et 
par stolper som ble fjernet helt i begynnelsen, 
men som ble funnet igjen. 
 
Per Erik Larsen 

 
 
 
4 Materialforvalter 
Bestått av Tor Eivind Bergsvåg, Ole Brattbakk , Anders Windvik  og Jon Ringdal 
Byttet fra metall til glassfiber på postenheter som brukes i skogen. Kjøpt inn 100 O-flagg fra 
Emit, kjøpt inn et eksemplar av eScan2 brikkeleser med skriver. Den kan avlese alle typer 
brikker og strekkoder. Løypelegger PC er fornyet, pluss ny pc til EKT.  
Jon Ringdal 

 
 
 



 
 

5 Mediautvalget 
Medieutvalget har i år forsøkt å få inn saker i Sandefjords Blad, men der må vi bare 
konstatere at responsen har vært laber. De skriver helst om turorientering. Likevel har det 
vært noen hederlige unntak med god omtale i SB, blant annet reportasjen fra Hovedløpet i 
Trøndelag. En fin sak om Gjendine Gjelstad Rebård kom også på trykk etter at hun vant 
sprint-NM for juniorer. Og i oktober fikk Marum-mila fin omtale på NOF sine nyhetssider. I 
høst valgte vi å opprette egne Facebook-eventer for torsdagstreningene. Dette er for å gjøre 
det lettere for nykommere til klubben/sporten å finne veien til treningene som jo er på 
forskjellig steder hver uke. Dette vil vi fortsette med i 2022. Instagramprofilen til klubben er 
enn så lenge forbeholdt ungdommen. Det er mulig vi skal opprette en egen Instagram-profil 
for klubben generelt. Årets satsing på Kampen om Skagerrak er også en god kandidat til å få 
en egen Instagram-profil, og vil også bli markedsført via et eget event på Facebook. 
Morten Fredheim Solberg 

 
 
6 Miljøutvalg  
Utvalget har i 2021 bestått av Elisabeth Windvik og Sigrun Gjone. Vi har i perioden ikke 
avholdt møter, men hatt kontakt på treninger, e-post og SMS. Utvalget har som mål å skape 
best mulig klubbmiljø og informere om klubbens aktiviteter til medlemmene, samt til nye o-
løpere. Pga. covid 19 har også dette året vært annerledes i forhold til å kunne arrangere ting, 
Det var f.eks. ikke mulig å arrangere vintertur og årsmøtet ble digitalt. Noe har vi likevel fått 
gjort. 
6. mai. Kveldsmat etter trening 
3. juni: Kveldsmat etter trening 
8. juni. Klubbmesterskap Korsvik, Andebu invitert. Servering av pizza og brus 
1.-4. juli. Tur til Sørlandsgaloppen med overnatting på Kristiansand Feriesenter 
24. november. Grøtfest på Furustad Grendehus 
Sigrun Gjone 

 
 
7 EKT teamet -en selvutnevnt ressursgruppe 
EKT-Teamet Leder Hilde Kløvstad Medlem: Kristin Dahl, Anne Elizabeth Holtedahl Simonsen, 
Ellen Strøm Juliussen Andre: Jon Ringdal har bidratt med sin kompetanse på klubbens 
arrangements utstyr og Åge Bøen har hjulpet oss med strøm og utstyr under løpene. Teamet 
har i 2021 fått tilført ett nytt medlem som har fått opplæring og nå er operativ i teamet. 
Gruppa består nå av 4 medlemmer. Vi kan gjerne bli fler, så meld din interesse hvis du 
ønsker å bidra. Det ble i november kjøpt inn 2 nye PC’r som vil erstatte gammelt utstyr som 
har vært litt ustabilt. I tillegg til tidtaking ifbm klubbens løp bidro gruppa også med 
opplæring av EKT personell i Stokke IL ifbm deres løp i september.  
Hilde Kløvstad 

 
 



8. Årsrapport fra oppmannsutvalget  
2021 har på linje med 2020 vært et spesielt år på alle måter. Som i 2020 ble vårsesongen 

tilnærmet avlyst grunnet korona, men vi fikk en forsiktig oppstart frem mot sommeren. På 

høsten har det meste av nasjonale arrangementer latt seg arrangere, slik at det samlet sett 

har blitt noen flere løp / starter enn i 2020. 
 

Starter i individuelle terminfestede løp:  
År  Antall Damer Herrer  Damer<17år Herrer<17år   
2021   839   405   434        148      196 

2020   688   342   346          90      122 

2019  1634   737   897        316      346 

2018  1665   779   876        315      368 

2017  1405   637   766        151      281 

2016  1395   624    771        156      241 

2015  1255   594   662        242      183 

2014  1442   679   763        252      192  

2013  1443   705   738        221      211 

2012  1279   655   624          209      156 

2011  1234   631   606        224      138 

2010  1114   537   577        219      123 

2009  1253   612   643        231      169 

2008  1307   605   706        247      192   

2007  1686   849   837        408      267      

2006  1708   785       923        341      282      

2005  1954   869 1085        311      367      

2004   1755   806   949        292      341      

2003  1833   835   998        337      299      

2002  1531   642   889        301      316   

2001  1239   455   784        140      223    

2000    1109              

1999    1130              

1998    1013              

1997    1306              

1996    1440          

 

 

  O-festivalen Sørlandsgaloppen Pinse Kongsb.  Totalt     
2021  28 starter (ungd)  99 starter  avlyst   127 starter 

2020  avlyst  avlyst   avlyst       0 starter 

2019  79 starter (Larvik) 89 starter (3 løp Skien)   86 starter  254 starter 

2018  63 starter (Oslo) 113 starter (4 løp Agder)   82 starter  258 starter 

2017  43 starter (Oppd) 122 starter (4 løp Vestf)   71 starter  236 starter 

2016  75 starter   59 starter    67 starter (kun 2 løp) 201 starter 

2015  58 starter 131 starter (Rauland)   97 starter  286 starter 

2014  83 starter   23 starter    99 starter  205 starter 

2013  97 starter 106 starter (4 løp Vestf)   72 starter  (kun 2 løp) 275 starter 

2012  54 starter   28 starter  104 starter   186 starter 

2011  60 starter   58 starter    97 starter  215 starter 

2010  31 starter   15 starter  100 starter  146 starter 

2009  70 starter 189 starter (Vestfold) 114 starter  373 starter 

2008  75 starter   50 starter    59 starter  184 starter 

2007  92 starter 226 starter  129 starter  447 starter 

2006  70 starter 120 starter  136 starter  326 starter 

2005  99 starter 244 starter (Vestfold) 146 starter  489 starter 

2004              111  starter 157 starter  156 starter  424 starter 

2003  81 starter 244 starter  173 starter  508 starter 

2002  41 starter 237 starter  103 starter  380 starter 

2001  89 starter 201starter (Vestfold)   77 starter  367 starter  

2000  28 starter 169 starter     197 starter 

 

 



Vestfoldkarusell  (midtukeløp) Vårcup   Høstcup/nattcup Totalt 
2021    avlyst   184 starter  184 starter 

2020    avlyst   184 starter  184 starter 

2019    279 starter  185 starter  464 starter 

2018    231 starter  162 starter  393 starter 

2017    187 starter  177 starter  364 starter 

2016    207 starter  138 starter  345 starter  

2015    194 starter  124 starter  318 starter 

2014    262 starter  216 starter  476 starter 

2013    218 starter  199 starter  417 starter 

2012    249 starter  143 starter  392 starter 

2011 (2 første avlyst pga snø) 141 starter  130 starter  271 starter 

2010    172 starter  126 starter  298 starter 

2009    171 starter    62 starter  233 starter 

2008    107 starter  108 starter  215 starter 

2007     219 starter  130 starter  349 starter 

2006    231 starter  111 starter  342 starter 

2005    288 starter  169 starter  457 starter 

2004    206 starter  111 starter  317 starter 

 

 

Deltakelse i stafetter  
Det har ikke vært arrangert så mange stafetter i år, men vi greide å stille hele 9 lag i KM 

stafett. 
 

År  Antall lag Antall løpere Damer Herrer Løpere <17 år  
2021    19 lag       52 starter   25           28     12 

2020    16 lag       38 starter    22    16      5 

2019    21 lag       51 starter   19            32     28 

2018    13 lag       31 starter     8     23          20 

2017    17 lag       43 starter    20     23          12 

2016    20 lag       53 starter    31     22     12 

2015    26 lag       64 starter      35     29          17 

2014    21 lag       49 starter    25     25          14 

2013    30 lag       81 starter    39           42        24 

2012    24 lag       73 starter    40     33     37 

2011    24 lag       82 starter    38     42     26  

2010    24 lag       66 løpere    36     30       23  

2009    23 lag       80 løpere    50     30     30 

2008    26 lag       74 løpere    37           37        21 

2007    30 lag     106 løpere    63           43          50       

2006    30 lag     102 løpere    59           41          42      

2005    36 lag     128 løpere    63            65     37        

2004    32 lag     104 løpere    59     45     41      

2003    27 lag       83 løpere    36        47     35      

2002    26 lag       84 løpere           42       

2001    20 lag       65 løpere           

2000    22 lag       73 løpere          

1999    31 lag     120 løpere 

1998    48 lag     189 løpere 

1997    43 lag     162 løpere 

1996    49 lag     202 løpere      

 

Periode for egenbetaling 
Grunnet stadig endrede forutsetninger samt forbud mot å møte opp ved ulike symptomer på 

sykdom har klubben valgt å dekke startkontingent for etteranmeldingstillegg og der hvor 

man ikke har startet for hele sesongen. 

 

Trond Gjelstad     









         

Valgkomiteens innstilling for 2022 

 

Valgkomiteen har gjennom de siste 6 måneder jobbet aktivt med å fremskaffe kandidater til 

styre og verv i Sandefjord Orienteringsklubb. Komitéen har tatt utgangspunkt i gjeldende 

organisasjonsstruktur og klubbens lover, men har også forespurt styret om hvilke områder 

de ønsker å styrke organisasjonen.  

 

Vi har fått god respons fra medlemmene, men det må understrekes at det er utfordrende å få 

medlemmer til å ta ansvar. Der er stor vilje til å bidra til gjennomføring av aktiviteter, men 

organisasjonen trenger også medlemmer som kan påta seg et administrativt ansvar. Vi har 

erfart at flere medlemmer ønsker å trekke seg tilbake, samtidig som vi ser at det er 

utfordrende å engasjere nye medlemmer. Klubben bør derfor prioritere tiltak som kan styrke 

rekrutteringen til organisasjonsarbeid.  

 

I henhold til klubbens lover skal det arbeides for å oppnå lik kjønnsfordeling til styret og 

komitéer. Det er derfor gledelig å kunne fremlegge et forslag som oppfyller klubbens 

målsetning. Det gjelder både styret (med 2 kvinner og 2 menn) og organisasjonen i sin 

helhet (18 kvinner og 15 menn). 

 

Valgkomiteen har hatt som mål å styrke klubbaktiviteter på kort og lang sikt. Utvalgene for 

trening, rekruttering, miljø og tur-o sørger for et godt aktivitetstilbud gjennom sesongen, og 

det er gledelig at utvalgene har god representasjon. Samtidig er det viktig å sikre at 

aktivitetsnivået kan opprettholdes over tid. Det er derfor gledelig å kunne fremlegge et 

forslag der utvalgene for arrangement, kart og VDG (Vegetasjon, Dyreliv og Grunneier-

interesser) er tilbake på organisasjonskartet. På sikt må klubben arbeide for å styrke 

utvalgene ytterligere. 

 

Valgkomitten mener at årets innstilling styrker organisasjonen og klubbens evne til å 

opprettholde- og videreutvikle aktivitetstilbudet. Det er kun noen få posisjoner som ikke er 

bemannet, men vi stoler på at medlemmene er sporty og melder seg til et verv innen valget.   

 

 

For valgkomiteen,       Sandefjord 09.02.2022 

 

Trond Hallvard Hurlen Foss 

Sturle Furland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Valgkomiteens innstilling: 

 
Styre: Knut Gjone (Leder) 1 år 

 Anne Lise Andreassen (Nestleder) 1 år 

 Kine Gulliksen (Treningsutvalg) 2 år 

 Sturle Furland (Arrangementutvalg) 2 år 

   

Arrangementutvalg: Sturle Furland (Leder)  

 Trond Gjelstad  

   

VDG: Morten Fredheim Solberg (Leder)  

   

Materialutvalg: Trond Foss (Leder)  

 Åge Bøen  

 Anders Windvik  

 Jon Ringdal  

   

Kartutvalg: Jon Ringdal (Leder)  

   

Tur-o & Stolpejakt: Anne-Lise Andreassen (Leder)  

 Ann-Kristin Bjerke  

 Kari Christiansen  

 Tiri Rebård  

 Grethe Furberg  

 Kjetil Kløvstad (Stolpejakt)  

 Per Erik Larsen (Stolpejakt)  

   

Treningsutvalg: Kine Gulliksen (Leder)  

 Benjamin Gjone (Utøverrepresentant)  

 Mariann Arvesen (Trener - ungdom)  

 Sturle Furland (Trener - ungdom)  

 Jon Simonsen (Trener - ungdom sommer)  

 Martin Hasle (Rekruttutvalget)  

   

Rekruttutvalg: Martin Hasle (Leder)  

 Ellen Strøm Juliussen (Trener - sommer)  

 Morten Fredheim Solberg (Trener - sommer)  

 Kristin Solberg Fredheim (Trener - sommer)  

 Elisabeth Windvik (Trener - vinter/sommer)  

 Jon Simonsen (Trener - vinter)  



   

Miljøutvalget: Sigrun Gjone (Leder)  

 Elisabeth Windvik  

 Anne Elizabeth Holtedahl Simonsen  

   

Mediautvalget: Morten Fredheim Solberg (Leder)  

   

Kontrollutvalget: Berit Lund  

 Tom Olav Guren  

   

Oppmann: (Ledig)  

   

Klubbdrakter: Lill-Ann Torp  

   

Medlemsregister: Stine Arntzen  

   

Tidtakere: Kristin Dahl  

 Hilde Kløvstad  

 Ellen Strøm Juliussen  

 Anne Elizabeth Holtedahl Simonsen  

   

Valgkomité: Arne Håkon Jørgensen (Leder)  

 Ellen Strøm Juliussen  

 (varamedlem:ledig)  

 




