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ÅRSMØTE 21.02.2016. 
 
 
 

SAKSLISTE 
 

 
1. Godkjenning innkalling og saksliste.  
2. Konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent og to til å underskrive 

protokollen.  
3. Behandling av årsmelding som er lagt ut på hjemmesiden. 
4. Behandling av regnskap. 
5. Behandling av ny lovnorm for idrettslag. Er lagt ut på heimesiden. 
6. Eventuelt innkomne saker 
7. Fastsette neste års medlemskontingent 
8. Behandle neste års budsjett 
9. Valg. 
10. Eventuelt / Diskusjonstemaer 
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ÅRSMELDING FOR SØRREISA O-LAG,  2015 

 
Styret har bestått av: 
 
Leder:   Helene Aspevoll Lønberg 
Nestleder:  Ivar Helgesen. 
Kasserer:  Arvid Johansen 
Styremedlem;   Hilde Guldbrandsen  
Styremedlem:  Roar Jørgensen. 
 
Varamedlemmer:  Lill-Grete Bie og Vegard Stakkevold.  
Revisor:  Rolf Arne Andreassen    
Valgkomite:  Hilde Guldbrandsen og Eli Blomseth Helgesen.  
 
Det er i perioden avholdt 6 ordinære styremøter, samt en del korrespondanse pr. e-post.  
 
Kretslagssamling 
Malin J. og Ellinor M. deltok på samling på Stonglandet 1-3 mai. Malin laget kretslagsbrev 
fra samlinga som ligger på heimesiden, publisert 3. mai. 
 
Diverse løp 

• Hovedløpet i år ble arrangert i Larvik. Her deltok Malin J. og Ellinor M. Klubben ble 
i denne sammenhengen også profilert gjennom programmet «Sommeråpent», der 
Malin deltok og ble intervjuet. 

• MG ble arrangert i Lyngen i år. Det var mange løpere fra Sørreisa som deltok i her, og 
også på arrangørsiden.  

• NNM Alta 14-16 august. Her er en kort oversikt over de i laget som tok medaljer; 
o Sprint; 

Hilde  2.plass D40 
Eli  3.plass D 50 
Jan  1.plass H70  

o Lang 
Hilde  3.plass D17-A-kort 
Eli 3.plass  D50 
Yngve 2.plass H17-20 
Jan 1.plass  H70 

 
Turorientering: 
I år var det 5 kart med til sammen 60 poster. Postene var fordelt på områdene, Brekka, 
Tømmervik, Nordstraumen/sentrum, Nordlia, og Forøya. Det var solgt 36 kart, og 32 kort ble 
innlevert. På kartene Brekka og Nordstraumen hadde vi en form for stolpeorientering med 
enkle poster i sentrum, såkalte «grønne turer» 
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O-jakta: 
Det har vært arrangert 14 O-jakt i regi av klubben. Det har også vært samarbeid med OK-
Silsand som har arranger to O- løp, samt at O-løp i Balsfjord gav uttelling for O-jakt for våre 
medlemmer. Til sammen har det vært 17 muligheter til O-jakt sesongen 2015.  O-jakta er en 
svært viktig aktivitet i o-laget. I år var det ingen som deltok på alle 17 løpene. Yngve 
Blomseth Helgesen deltok på flest løp, til sammen 13. Ellers var det 355 starter fordelt på 115 
løpere. Av disse var det 33 som hadde 5 løp eller mer. Premien for 5 løp i år var drikkebelte.  
 
 
Egne arrangement: 

 
• Nærløp arrangert 1. mai, start ved Sentralskolen.  
• Datakurs for «å beherske å legge inn info» på lagets nettside. Møterom 3, her.  
• Datakurs – e-timing på Bardufosstun. 
• KM-mellomdistanse, 6. juni, Furøya.   
• Den 15. juni var det skolesprint for 46 elever fra 8. klasse og 53 elever fra 9. klasse 

ved Sørreisa Sentralskole. Sørreisa o-lag stod som arrangør, og Annie, Emilie, Tor, 
Arvid, Ivar og Roar møtte opp på vegne av o-laget. 

• Skolesprint den 17.juni for 5-7 klasse ble arrangert ved Kollen. 
• Deltakelse på Torgdagen i sentrum.   
• Finn-frem-dagen, arrangert 20. august på fotballbanen, sammenfallende med O-jakt.  
• Veterantreff den 24. oktober på O-hytta 
• Premieutdeling den 1. november i Næringshagen. 
• Romjulsløp den 27. desember til inntekt for Røde kors.   

 
 
Her er klipp fra Troms Folkeblad den 18. juni 2015, deltakere på Skolesprinten.  
 

 
ARTIG Hanne Marcussen, Andrine Larssen og Martine Undheim synes det var gøy å 
bruke skoledagen til orientering. FOTO: KNUT LØKSE NILSSEN 
http://www.folkebladet.no/sport/article11219109.ece#.VYMDHeTnNo0.facebook 
 
 
 

http://www.folkebladet.no/sport/article11219109.ece#.VYMDHeTnNo0.facebook
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Samlinger / treninger: 

• ”Torsdagsjoggen” har vært i aktivitet både før og etter o-sesongen. Deltakelse mellom 
2 og 14 løpere. 

• Roar og Eli har hatt et kjempefint opplegg for ungdommen, oppstart av dette var 
28.april. (bildet) 

 

 
 
 
O-hytta: 
Det har vært dugnad på O-hytta 20. juni, hvor vi kappet og kløyvde ved, samt at det ble vasket 
og ryddet inne i hytta. God deltakelse og fin stemning.  
Ellers har hytta vært leid ut 4 ganger i løpet av 2015 
 
O-kart: 

• Laget fikk midler for ferdigstilling av kart Krokvannet på om lag 40 000.  
• Har sendt inn søknad om midler til kart i Reinelv.  

 
Representasjon: 

• Hans Martin Vaeng har vært varamedlem i styret i Troms O-krets.  
• Kjell Johansen og Rolf Arne Andreassen har vært revisorer for styret i Troms O-krets 
• Jon-Helge Vaeng har hatt ansvar for heimesiden til Troms O-krets. 
• Ivar Helgesen har vært medlem av kartutvalget i kretsen 
• Anne Kari Bakkland har vært nestleder i O-forbundet                                               
• Eli Helgesen har hatt en viktig rolle for å videreføre Barents-samarbeidet. 

 
 
 
Sørreisa 19.02.16.  
 
Helene Aspevoll  
leder                         
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