
Orientering som idrett fikk fart i Troms på 
midten av 60-tallet. Det medførte at det i 1965 
ble dannet en egen o-gruppe i Skøelv IL. Bak 
dette stod Joar Sørgjerd, som regnes som 
«orienteringens far» i Sørreisa. To år senere 
fulgte Sørreisa IL og Jan A. Eriksen opp med å 
lage en egen o-gruppe i Sørreisa IL. 

Det ble imidlertid snart klart at å ha et eget 
spesiallag for orientering var en mer naturlig måte 
å organisere denne unge idretten på, og den 18. 
november 1970 møttes 15 voksne og fire barn fra 
o-gruppene i Skøelv IL og Sørreisa IL i kantina på 
sentralvaskeriet (som i dag heter Sørreisa Vask og 
Søm) til et historisk møte. De voksne frammøtte 
var Arvid Sørensen, Mikal og Hildur Langaune, Iris 
og Ove Roar Ovesen, Elisabeth og Joar Sørgjerd, 
Odd Ovesen, Gerald Lind, Odd Valdermo, Berit 
Werner Eriksen, Odd Lekang, Tor Mikalsen samt 
Jorun og Åge Stjern. Det ble vedtatt å danne en 
klubb som kun skulle drive med orientering, og 
etter forslag fra Joar Sørgjerd ble navnet Skøelv 
og Sørreisa o-lag enstemmig vedtatt. Han ble 

også o-lagets første leder, og med seg i styret fikk 
han Arvid Sørensen, Iris Ovesen, Åge Stjern og 
Odd Valdermo. 

En av de første sakene styret jobbet med, var å få 
oppført en lagshytte på fjellet. Arbeidet med 
hytta var faktisk allerede i gang fra tidlig på 
høsten fordi det var stor enighet om å danne et 
eget o-lag. Etter stor dugnadsinnsats, hvor et 
gammelt hus (Årelandhuset) på Bakkejord ble 
demontert og fraktet med helikopter til Heia 
ved foten av Middagsfjellet og så satt opp igjen, 
kunne O-hytta tas i bruk påsken 1971. Finn Wagle, 
senere biskop i Nidaros, gjennomførte sportsgud-
stjeneste på påskeaften.

Skøelv og Sørreisa o-lag ble omtalt som SSOL, og 
SSOL ble snart en av de toneangivende klubbene 
i Troms orienteringskrets. På årsmøtet i 1986 ble 
det enstemmig vedtatt å endre navnet til kun 
Sørreisa O-lag, mens o-lagets sterke posisjon i 
o-kretsen fortsatte.  

Sørreisa O-lag fyller 50 år i 2020



Gjennom o-lagets nå snart 50-årige historie har 
o-laget arrangert et utall antall løp, herunder 
kretsløp, kretsmesterskap, samt nordnorsk 
mesterskap tre ganger. Videre har Sørreisa o-lag 
vært med på å arrangere Nord-Norges største 
o-løp Midnattsolgaloppen syv ganger med 
tilsammen 12 løp. I 1995 satte Sørreisa o-lag 
en rekord som sannsynligvis blir stående for 
evig og alltid da o-laget arrangerte alle fire løp i 
Midnattsolgaloppen med rundt 2000 startende 
fra 15 nasjoner i hvert løp. 40-årsjubileet i 2010 
ble markert med å arrangere norsk mesterskap i 
ultralangdistanseorientering.

50-årsjubileet markeres med å arrangere et nytt 
nordnorsk mesterskap. Det finner sted helga 
21.-23. august, med sprint fredags kveld fra grus-
banen ved Sørreisa stadion, og langdistanse og 
stafett lørdag og søndag med arena ved opp-
kjøringa til Skardalen i Skøelv. Det vil også bli en 
jubileumsfest i løpet av høsten som både 
nåværende og tidligere medlemmer vil bli invitert 
til. 

På Sørreisa o-lags hjemmeside www.sorrei-
sa-olag.no legges det ut kart, resultater bilder og 
historier fra o-lagets historie, samt informasjon 
om årets nordnorske mesterskap. Vi oppfordrer 
alle interesserte til å ta en tur innom våre hjem-
mesider. 
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