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Styrets arbeid 
 
Styret har i 2020 hatt fem styremøter og behandlet til sammen 32 saker. Herunder er 
inkludert et styremøte med det foregående styret hvor seks saker ble behandlet. Tre av 
styremøtene har blitt gjennomført som fysisk møte, mens de tre andre på grunn av 
koronapandemien har blitt gjennomført digitalt (e-post, Facetime, Teams). Mellom møtene 
har e-post vært det vanligste verktøyet for kommunikasjon innad i styret. Det er i tillegg 
opprettet en Facebook Messenger-gruppe for styret.  
 
Styret har vedtatt ny lov for Sørreisa o-lag basert på ny lovnorm vedtatt på idrettstinget i 
2019. Videre ble det nødvendig å innkalle til ekstraordinært årsmøte for å få valgt nestleder 
og kontrollutvalg. Dette ble gjennomført elektronisk via Microsoft Teams i perioden 10.-19. 
april. Det ble gitt informasjon om det ekstraordinære årsmøtet per e-post til medlemmene 
samt via nyheter på o-lagets hjemmeside. 
 
Av andre saker som skilte seg ut fra vanlige styresaker, kan nevnes at o-laget måtte utnevne 
egen smittevernansvarlig. Dette ble gjort på styremøte 25. mai der Guri Løkse fikk oppgaven. 
 
Det nye styret har hatt følgende grovfordeling med hensyn til ansvarsområder: 
 
Leder Jon Helge Vaeng:  Generelt lederansvar- og oppgaver, Sørreisa idrettsråd 
Nestleder Andreas G. Johansen: Skolekontakt 
Kasserer Arvid Johansen:  Regnskap, Tur-O sommer, Tur-O vinter 
Styremedlem Helene Aspevoll:  Stolpejakten, O-hytta 
Styremedlem Guri Løkse:  O-jakt, Smittevern 
Varamedlem Leif Gulbrandsen:  Utstyr og bekledning 
Varamedlem Yngve B. Helgesen: IT-løsninger + arrangement 
 
I praksis har styreleder involvert seg innen alle oppgaveområder. 
 
  



Representasjon 
 
• Deltakere på ekstraordinært ting for Troms o-krets 18.-20. desember (digitalt):  

Jon Helge Vaeng, Hans-Martin Vaeng og Eli Blomseth Helgesen 

• Kompetansehelg i regi av NOF 7.-8. november (digitalt): Anne-Kari Bakkland 

• Kontrollutvalg til Troms o-krets: Kjell Johansen og Rolf Arne Andreassen 

• Regnskapsfører for Troms o-krets: Hans-Martin Vaeng 

• Første vara til styret i Troms o-krets: Hans-Martin Vaeng 

• Sørreisa idrettsråd: Jon Helge Vaeng 

• Første vara til IKON-råd i Sørreisa (Idrett-Kultur-Offentlig-Næringsliv): Jon Helge Vaeng 
 

Aktiviteter 
 
Nordnorsk mesterskap (NNM) 
Som klubbens jubileumsarrangement arrangerte vi NNM 21.-23. august. Sprinten fredag ble 
avviklet med arena på den gamle grusbanen ved Sørreisa stadion, mens langdistansen og 
stafetten henholdsvis lørdag og søndag hadde arena på Karin og Oddvar Bjørnås jorde ved 
oppkjøringa til Skardalen.  
 
På grunn av koronapandemien måtte bankett og premieseremonier utgå, samt at eneste 
overnattingstilbud vi tilbød var teltplass ved Skøelv stadion.  
 
Antall startende var henholdsvis 121 på fredag og 135 på lørdag. På stafetten søndag startet 
31 lag, mens 7 løpere deltok i løpstilbud utenom stafetten. Totalt deltok 151 forskjellige 
løpere fra 14 klubber under NNM.  
 
Sørreisa O-lag fikk veldig mange godord for gjennomføringen. NNM-kongen Gjermund Urset 
skrev dette i en e-post til løpsleder (styreleder) etter NNM: «Fikk ikke snakket med deg på 
løpet. Men vil ihvertfall takke for et supert arrangement! Fine løyper, bra terreng og fin 
ramme rundt løpet. første o-løp i år med ordentlig arenafølelse. Godt valg av samlingsplass! 
Alle jeg pratet med virket fornøyde! Vel blåst! Og kjempejobb med hjemmesiden!!» 
 
Arrangementet gikk også bra økonomisk med rundt 21.000 kroner i overskudd.  
 
O-jakt 
Det ble arrangert 12 løp, med 93 forskjellige deltagere. To personer deltok på samtlige løp, 
Asgaut Løkse og Guri Løkse. 34 personer deltok i minst fem løp og fikk premie. Premiene var 
flotte termoflasker med eget navn på. Vinnerne ble annonsert på o-lagets hjemmeside. 
 
Nytt i 2020 var at løypene ble publisert på o-lagets hjemmeside før hvert løp, slik at de som 
ikke kunne starte i ordinært tidsrom (torsdager kl. 1800-1900), selv kunne skrive ut løypa og 
delta når man ville. Postene ble ikke tatt inn før tidligst lørdag. Flere benyttet seg av denne 
muligheten. 
 
 
 



Stolpejakten 
Stolpejakten 2020 var gratis å delta i, og var som året før en del av turorienteringen og 
kunne også gjennomføres som selvstendig aktivitet. Kartet ble publisert i kommunens 
informasjonsblad Ka skjer, i tillegg til på o-lagets hjemmeside og på Stolpejaktens 
hjemmeside.  
 
Arvid Johansen hadde ordnet helt nye stolper som ble satt ut i området fra sentralskolen i 
øst til Bonhaugen i vest. Stolpene stod ute fra 13. mai til 20. september. 
 
Stolper kunne registreres enten via mobilapp eller på Stolpejaktens hjemmeside eller på 
gammelmåten ved å fylle ut i registreringsrutene som var trykket på kartet.  
 
Stolpejakten ble flittig bruk av skolene, noe som også gjenspeiler seg i deltakerantallet. Hele 
324 personer fant til sammen 5561 stolper, hvilket gir et snitt på 17 stolper per person. 146 
personer fant alle 20 stolpene. Alle som klarte å finne 12 stolper, 206 personer, ble med i 
trekking av premier, som var ulike bruksgjenstander. Trekking ble utført av styret på 
kommunehuset 10. desember. Vinnerne ble annonsert på o-lagets hjemmeside. 
 
Turorientering 
Det ble arrangert turorientering både på vinteren (Tur-O vinter) og på sommeren (Tur-O-
sommer).  
 
I vinterturorienteringen ble det satt ut 15 poster langs skiløypene i kommunen. Postene 
hang ute fra 10. februar til 1. mai, og det var gratis å delta.  
 
Tur-o-kart ble lagt ut i fem postkasser som plassert ved startstedet for de mest brukte 
skiløypene i kommunen: Reinelv grendehus, Unglyn skistadion, p-plassen ved Nordlivegens 
ende, idrettsplassen på Sørsia og boligfeltet på Bakkejord (Øverveien). 
 
16 personer sendte inn kontrollkort i vinterturorienteringen, og av disse hadde seks funnet 
alle 15 postene. Antall poster funnet totalt ble 175, hvilket gir et snitt på 11 poster per 
person. Alle som hadde funnet minst syv poster var med i trekking av premier. 
 
Turorienteringen på sommeren bestod av 40 poster fordelt på kartene Kollen, Rabban og 
Skøelv. I tillegg inngikk Stolpejakten med sine 20 stolper i turorienteringen. Postene hang ute 
i fra rundt 15. juni til 20. september (Stolpejakten-stolpene ble satt ut 13. mai). 
 
Det ble på grunn av koronaviruspandemien ikke solgt tur-o-konvolutter med kart i. I stedet 
måtte deltakerne skrive ut kart fra o-lagets hjemmeside. På grunn av dette ble deltagelsen 
gjort gratis.  
 
Som en ny vri ble det annonsert tre fellesturer (Kollen onsdag 17. juni, Rabban onsdag 24. 
juni og Skøelv onsdag 5. august). Ingen (!) utenom o-lagets egne turledere møtte opp til 
disse turene. 
 



Syv personer sendte inn kontrollkort i sommerturorienteringen, og herav hadde fire funnet 
alle 60 poster (40+20). Antall poster funnet totalt var 346, hvilket gir et snitt på 55 poster per 
person.  
 
Deltagerne i turorienteringen, både vinter og sommer, ble med i trekking av premier, som 
var ulike bruksgjenstander. Trekking ble utført av styret på kommunehuset 10. desember. 
Vinnerne ble annonsert på o-lagets hjemmeside. 
 
Hodelyktkarusellen 
Nyvinningen fra 2019 ble videreført i 2020. Det ble avviklet til sammen åtte løp i perioden 
13. oktober til 1. desember, hvor de fire første hadde start og mål ved Brekka kirkegård 
mens de fire siste hadde start og mål ved Gjerdsletta barnehage.  
 
Det var en kort en lang løype hver gang. Deltakerne kunne springe på tid tatt av 
arrangørene, eller ta tiden selv, eller ikke bry seg om tiden i det hele tatt.  
 
42 personer deltok på et eller flere løp. Deltakelsen varierte fra 14 til 34 personer per løp. I 
snitt deltok det 25 personer på hvert løp. Rundt halvparten av deltagerne var personer som 
ikke deltar i o-lagets rene orienteringsaktiviteter. 
 
Startkontingenten var kroner 200 (100 for trimmere) for alle løp, eventuelt kroner 50 per 
løp.  
 
Torsdagsjoggen 
Har blitt gjennomført både før og etter o-sesongen. Deltakelsen har variert fra 1 til 11 
personer. 
 
Nybegynnerkurs flyktninger 
Sørreisa O-lag ble rundt midten av mai kontaktet pr e-post av flyktningetjenesten i Sørreisa 
kommune med spørsmål om vi kunne arrangere et nybegynnerkurs for flyktningebarn og -
ungdom som er bosatt i Sørreisa. Dette responderte vi straks positivt på for å gi vårt bidrag 
til å fremme integrering og inkludering i kommunen. 
 
Etter et innledende møte der også Norges orienteringsforbund deltok (via video) og diverse 
e-postkontakt, ble det laget et opplegg for kurset. Målgruppen var i utgangspunktet barn og 
ungdommer fra 10 til 16 år, men det møtte også opp deltagere yngre og eldre enn dette. 
 
Hovedhensikten med opplæringa ble å gi deltakerne grunnleggende forståelse av hva et kart 
er. Temaer som for eksempel bruk av kompass ble ikke gått inn på. Det viktigste var å skape 
kartforståelse, det vil si gi innsikt i at et kart i realiteten er en tegning av bakken sett fra 
luften og ned, og at ulike farger og symboler på kartet betyr spesifikke ting. 
 
Kurset ble lagt opp slik: 
 
Økt 1 – tirsdag 30. juni – Frivilligsentralen: Generell innføring ved hjelp av filmer etc.  
Økt 2 – mandag 6. juli – Sørreisa sentrum: Bingo-O 
Økt 3 – tirsdag 21. juli – Sørreisa stadion: Stjerneorientering og premieutdeling 



 
16 personer deltok på kurset, herunder en pappa. Humøret, gleden og engasjementet var på 
topp hos alle. Selv under den siste økten, hvor det i motsetning til de to første gangene var 
overskyet vær og lett regn, var det bare smil og glede å se. Deltagerne var en utrolig positiv 
gjeng som det var en fryd å kjøre opplæring for. 
 
De fleste fikk det til og fant poster alene eller i grupper, og konkurranseiveren var stor blant 
mange selv om opplegget ikke var lagt opp som noen konkurranse. Flere imponerte med 
gode orienteringsevner, og flere hadde også funnet stolper i o-lagets stolpejakt 
 
Tilbakemeldingen fra deltagere og flyktningetjenesten var god. Flere av deltakerne ga 
uttrykk for at orientering var artig. 
 
Det var første gang Sørreisa O-lag arrangerte kurs for slik målgruppe. Før vi satte i gang var vi 
litt usikker blant annet med hensyn til deltagernes språkkunnskaper, men usikkerheten 
visste seg å være ubegrunnet.  
 
Klubbmesterskap 
Klubbmesterskap ble arrangert på O-hytta lørdag 19. september. Resultatene ble som følger: 
 
Rekrutt 0-12 år – 1,0 km 
Helene Rubbås Jørgensen 14.24 
Sara Kolstad 14.26 
 

Damer 17-49 år – 5,1 km 
1. Anne-Kari Bakkland 50.13 
 

Damer 50-59 år – 5,1 km 
Eli Blomseth Helgesen 64.21 
 

Damer 60- år – 3,0 km 
Guri Løkse 39.12 

Herrer 17-49 år – 5,1 km 
Håkon Brynjulfsen, OK Silsand 46.06 
Hans-Martin Vaeng 46.11 

Herrer 50-59 år – 5,1 km 
Eirik Arne Sørensen 52.27 
 

 
Herrer 60-69 år – 3,0 km 
Leif Gulbrandsen 39.48 
Ivar Helgesen 45.37 (u. konk.) 

 
Herrer 70- år – 2,0 km 
Asgaut Løkse 30.25 
 

 
Åpen klasse – 2,0 km 
Jon-Terje Rubbås 21.36 
Lene Svendsen 28.42 
Siw Andreassen 34.50 

Deltakelse i løp 
O-lagets løpere har oppnådd følgende resultater i større løp i år: 
 
NNM sprint Sørreisa 
2. Sara Kolstad, C-åpen 
3. Helene R. Jørgensen, C-åpen 
2. Bård Fyhn, H 21- 
3. Erlend Dårflot Olsen, H 40- 
5. Alvin Fyhn, H 40 
7. Heidi Whalen, D 50- 
10. Stine-Mari Gabrielsen, D 21- 
16. Eirik Sørensen, H 50- 
 
KM mellomdistanse Nordreisa  
5. Hans-Martin Vaeng, H 50- 
 
KM langdistanse Nordreisa 
6. Hans-Martin Vaeng, H 50- 

NNM langdistanse Sørreisa 
1. Jon-Terje Rubbås, C-åpen 17-  
4. Alvin Fyhn, H 40- 
7. Heidi Whalen, D 50- 
8. Erlend Dårflot Olsen, H 40- 
8. Bård Fyhn, H 21- 
13. Eirik Sørensen, H 50-  
Noah Fyhn, N-åpen   
Kristoffer Brovoll Vaeng, N2-åpen 
Helene Rubbås Jørgensen, D 9-10 
Sara Kolstad, D 9-10 
 
 

NNM stafett Sørreisa 
3. H 150: 
Tor Midttun 
Leif Gulbrandsen 
Eirik Sørensen 
6. D 15: 
Ann-Mari Midttun 
Stine-Mari Gabrielsen 
Anne-Kari Bakkland 
6. H 15: 
Bård Fyhn 
Erlend Dårflot Olsen 
Alvin Fyhn 
 
Noah Fyhn, N-åpen 



Medlemstall 
 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år --> Totalt 

Kvinner 2 0 5 2 23 32 

Menn 3 3 2 2 27 37 

Totalt 5 3 7 4 50 69 

 
Medlemsutvikling 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kvinner 28 21 21 16 14 32 

Menn 36 28 26 25 22 37 

Totalt 64 49 47 41 36 69 

 
Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
2020 vært et bra år for Sørreisa O-lag på de fleste områder. Medlemstallet har nesten 
fordoblet seg. Der tallene viser at det har vært litt svikt i forhold til ønsket resultat, er på 
turorienteringsområdet, spesielt den tradisjonelle sommerturorienteringa. Deltagelsen kan 
imidlertid ha vært større ved at noen ikke har levert inn kort. 
 
Resultatoppnåelse i forhold til målsettinger kan oppsummeres slik: 
 

Tiltaksområde Mål Tiltak Ønsket resultat Oppnådd resultat 
 

Rekruttering 
barn og 
ungdom 

Motivere elever 
og lærere for 
orientering 

Verdens o-dag 
(VOD) 
 
Stolpejakt 

Stor deltakelse fra 
alle aldersgrupper 
 
50 deltakere  

VOD ble avlyst. 
Stolpejakten aktivt 
brukt av skolene. 
Mål oppnådd. 

 Øke kartferdighet 
og kondisjon 

O-jakt 
 
FINN FRAM-dag 

50 deltakere Nesten 100 
deltakere i O-jakta. 
FINN FRAM-dag 
ikke arrangert. 
Mål oppnådd. 

Rekruttering 
voksne/familie 

Gjøre orientering 
tilgjengelig for 
personer som 
ikke tidligere har 
benyttet seg av o-
lagets tilbud 

Tur-O Vinter 
Tur-O Sommer 
Stolpejakt 

25 innsendte kort 
25 innsendte kort 
50 deltakere 

16 innsendte kort. 
7 innsendte kort. 
324 deltakere. 
Mål ikke oppnådd 
mht turorientering. 

 Øke kartferdighet 
og kondisjon 

O-jakt Se over Mål oppnådd. 

 Styrke fellesskap 
og øke kondisjon 

Torsdagsjoggen 
 
Hodelyktkarusellen 

 Ikke satt ønsket 
resultat. Målet  
anses likevel 
oppnådd. 

Kompetanse Øke-/bevare 
kompetanse i 
laget 

Kurs  Ingen kurs 
gjennomført. 
Mål ikke oppnådd. 



Kart 
 
Det er laget oppdaterte skolegårdskart  for alle tre skolene i kommunen. Disse er lagt ut på 
www.skoleorientering.no. Kartet «Vendingselva» ble oppdatert i forbindelse med NNM. 
 

Hjemmesiden 
 
Styreleder har fungert som redaktør av o-lagets hjemmeside www.sorreisa-olag.no, og har 
brukt mye tid på å restrukturere den for at den skal bli en best mulig informasjonskanal både 
for o-lagets egne medlemmer og for andre. Resultatet er blitt bra. Hjemmesiden skal være 
aktiv og levende og til enhver tid oppdatert, og skal være blant de beste 
orienteringshjemmesidene i landet. Sørreisa O-lag har også en Facebookprofil, og det er blitt 
en mer aktiv kobling mellom hjemmesiden og Facebook gjennom at nyheter på 
hjemmesiden også publiseres på Facebook. Hjemmesiden og Facebook komplementerer 
hverandre, men hjemmesiden er og forblir den viktigste informasjonskanalen.  
 

Jubileumsmarkering 
 
På grunn av koronapandemien ble det ikke mulig å gjennomføre en jubileumsbankett for å 
feire at o-laget fylte 50 år i 2020. Det så imidlertid ut til at det ville bli mulig å gjennomføre 
en mindre sammenkomst på selve 50-årsdagen 18. november i akkurat samme lokaler hvor 
o-laget ble stiftet, kantina på Vaskeriet. Nåværende styre, tidligere styreledere samt alle 
gjenlevende av de som var til stede på stiftelsesmøtet 18. november 1970 ble invitert. 
Dessverre gjorde utviklingen i koronapandemien at også denne tilstelningen måtte avlyses.  
 
På 50-årsdagen hadde o-laget en helsides bursdagsannonse i Folkebladet hvor nesten hele 
annonsekostnaden ble dekket av følgende gratulanter: Folkebladet, Sørreisa kommune, 
Norges o-forbund, Troms o-krets, Troms og Finnmark idrettskrets, Ferdighus, Bakkehaug Bil, 
Wellington, Vaskeriet (Sørreisa Vask og Søm) samt Tannlegesenteret Finnsnes. På 
hjemmesiden ble det på bursdagen lagt ut en nyhetssak med presentasjon av alle som 
deltok på stiftelsesmøtet. Flere av disse hadde i anledning dagen sendt en hilsen til o-laget 
som ble lagt ut i saken.   
 

O-hytta 
 
Koronapandemien gjorde at vi la oss på samme linje som Den norske turistforening og 
Statsskog og stengte O-hytta for overnatting i april og mai måned. Samtidig ble det laget 
egen koronaretningslinje for bruk av O-hytta når den ble åpnet igjen. Retningslinjen gjelder 
ennå. Det er satt ut desinfeksjonssprit på hytta. O-hytta ble brukt i forbindelse med 
klubbmesterskapet 19. september. Ellers har det ikke vært aktiviteter/overnatting hverken i 
intern eller ekstern regi.   

 
  

http://www.skoleorientering.no/
http://www.sorreisa-olag.no/


Økonomi 
 
O-lagets økonomi må ansees som god. Årets økonomiske resultat viser et overskudd på rett i 
overkant av 34.000 kroner. O-laget har to bankkonti i Sparebanken Nord-Norge hvor 
saldoene til sammen er på rundt 366.000 kroner. I Storebrand har o-laget en høyrentekonto 
på rundt 6.500 kroner, og i tillegg to Global fond-andeler. Den eksakte verdien på disse 
fondsandelene har vi ikke mottatt enda i år, men de ligger på om lag 150.000 kroner. 
  
Av tilskudd har Sørreisa O-lag fått følgende: 
 
Sparebankfondet SNN: kr. 82.400 
Sørreisa kommune:  kr. 10.000 
Norges idrettsforbund: kr. 11.469 
Norges orienteringsforbund: kr. 15.000 
  
Tilskuddet fra SNN-fondet ble benyttet til innkjøp av mye nytt arrangørmateriell. 
 
Videre har o-laget videreført sponsoravtaler med Bakkehaug Bil og Ferdighus som har sine 
logoer liggende på o-lagets hjemmeside. I forbindelse med NNM lå også logoene til 
Revisorkompaniet (nå: Revicom) og Effektiv Regnskapsservice på hjemmesiden da disse ga 
støtte i forbindelse med NNM.  
 
Troms og Finnmark idrettskrets utførte på høsten på vegne av Norges idrettsforbund 
rutinekontroll i forbindelse med søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for 2020 
(regnskapsåret 2019). Idrettskretsen gikk gjennom årsmøteprotoll, regnskap og 
revisjonsberetning. Eneste merknad o-laget fikk var at revisors beretning var signert av bare 
én revisor. 
 

• Revisors beretning 
Se vedlegg 

 

• Kontrollkomiteens beretning 
Se vedlegg 

 

Oppsummering 
Selv om det ble erklært verdensomfattende koronapandemi tidlig på året, og det ga store 
konsekvenser både i samfunnet generelt og for idretten, har Sørreisa O-lag hatt et godt år i 
2020.  
 
Vi fylte 50 år 18. november, og hadde lagt opp til å markere jubileet med blant nordnorsk 
mesterskap (NNM) og jubileumsbankett for tidligere og nåværende medlemmer. 
Jubileumsbanketten lot seg ikke avvikle, så den har vi til gode. NNM ble imidlertid 
gjennomført, selv om det en stund var usikkert om også det måtte avlyses på grunn av 
koronapandemien. Som vanlig gikk arrangementet bra både sportslig og økonomisk, slik at 
det ble en fin jubileumsgave til oss selv.  
 



Medlemstallet har nesten fordoblet seg, og det har vært god deltagelse på alle aktiviteter 
bortsett fra den tradisjonelle turorienteringen. Stolpejakten, som inngikk i turorienteringen, 
satte imidlertid ny deltakerrekord med 324 personer som fant en eller flere stolper. Det er 
nesten 10% av befolkningen i Sørreisa kommune. 
 
Hjemmesiden er oppgradert og gjort mer levende enn tidligere, og utgjør sammen med o-
lagets Facebookside en god symbiose for formidling av informasjon både eksternt og internt. 
 
Økonomien i o-laget er sunn, og det ble overskudd både på NNM og når det gjelder totalt for 
alle aktiviteter. I den forbindelse er det avslutningsvis på sin plass å rette en stor takk til alle 
som har gitt økonomisk støtte til o-laget.  
 
 
Sørreisa 21.02.2021 
For styret i Sørreisa O-lag 

 
Leder 


