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SØRREISA O-LAG BLE ÅRETS TUR-O ARRANGØR I NORGE 2021 ! 
 
Under kompetansehelga for Norges orienteringsforbund på Gardermoen 30.-31. oktober ble 
Sørreisa O-lag tildelt prisen som årets tur-o arrangør. Juryens begrunnelse ble satt opp i 
følgende punkter: 
 

• Har igjen tatt i bruk tur-o-portalen (turorientering.no) etter å ha stått noen år 
utenom 

• Har satt ny fart i lokalområdet 

• Har satset på Grønne turer 

• Har arrangerte totalt 8 turer, herav 5 Grønne turer som var helt gratis 

• Har bedrevet god markedsføring lokalt 

• Har samarbeidet med andre 

• La ut alle turer på turorientering.no 

• Har hatt QR-koder på postene 
 
Nestleder Anne-Kari Bakkland tok imot prisen på vegne av styret. Turorienteringen omtales 
nærmere senere i årsmeldingen.  
 
 

 
 
 

 
 
 
  



Styrets sammensetning 
 
Leder:    Jon Helge Vaeng 
Nestleder:   Anne-Kari Bakkland 
Kasserer:   Arvid Johansen 
Styremedlem:  Stine-Mari Gabrielsen 
Styremedlem:  Helene Aspevoll 
Varamedlemmer: Hanne Fredriksen og Jon-Terje Rubbås 
 
Andre verv utenom styret: 
 
Revisor:   Rolf Arne Andreassen 
Kontrollutvalg: Hans-Martin Vaeng og Ulf Wensel, med Kjell Johansen som vara 
Valgkomite:   Eli Blomseth Helgesen, Kjell Johansen og Margrethe Gunnberg 

Johansen, med Ivar Helgesen som vara 
Kart: Ivar Helgesen 
Bekledning: Leif Gulbrandsen 
 

Styrets arbeid 
 
Styret har i 2021 hatt fire styremøter og behandlet til sammen 24 saker. Et av styremøtene 
har blitt gjennomført som fysisk møte, et har blitt gjennomført via Teams, mens to har blitt 
gjennomført som en kombinasjon av fysisk møte og 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.  
 
På styremøte 2/2021 ble styret som ble valgt på siste årsmøtet enige om følgende 
grovfordeling med hensyn til ansvarsområder: 
 
Styreleder Jon Helge: Idrettsrådet, Web/Facebook, smittevern, generelle lederoppgaver 
Nestleder Anne-Kari: Skolekontakt, klubbutvikling 
Styremedlem Arvid: Kasserer, medlemsregister, turorientering/Stolpejakten, materiell/utstyr 
Styremedlem Stine-Mari: O-jakt, kurs, assisterende skolekontakt 
Styremedlem Helene: Barneidrettsansvarlig, politiattester, O-hytta 
Varamedlem Hanne: Nybegynneropplæring 
Varamedlem Jon-Terje: Trening 
 

Representasjon 
 
• Kompetansehelg i regi av NOF 30. - 31. oktober: Anne-Kari Bakkland 

• Revisorer 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 
 

  



Aktiviteter 
 
Under følger en oppsummering av årets aktiviteter. Aktivitetene er for oversiktens skyld delt 
inn i følgende kategorier: 
 

• Faste årlige trimtilbud 

• Egne løpsarrangementer 

• Aktiviteter som ledd i lokale-, nasjonale- eller internasjonale begivenheter 

• Kompetanseutvikling 

• Strategisk arbeid for videre utvikling 

• Aktiviteter for å konsolidere klubbmiljøet 

• Annet 
 
 

Faste årlige trimtilbud 
 
O-jakt 
Det ble arrangert 14 løp i 2021, mot 12 i 2020. Et av løpene ble lagt til Brøstadbotn, et løp 
ble gjennomført som Gumpedalsløpet (omtales under) mens det siste løpet gikk på 
Bardufosstun i et samarbeid med Målselv IL. 
 
Det ble en kraftig oppgang i deltakelsen med hele 209 (2020: 93) forskjellige deltagere. Fire 
(2020: 2) personer deltok på samtlige løp. 60 (2020: 34) personer deltok i minst fem løp og 
fikk premie.  
 

 2021 2020 Endring i deltagelse 

O-jakt 14 løp 
209 deltagere 

12 løp 
93 deltagere 

+ 116 

 
 
Også i 2021 ble kart med løyper 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 
løype og gjennomføre den når de ville.  
 
Videre ble det som en nyordning innført Ukas løype, som var den mellomste løypa som ble 
stående ute t.o.m. tirsdagen etter O-jaktløpet. Mange benyttet seg av denne muligheten. 
 
Premiene for de som deltok i minst fem løp var flotte matbokser med eget navn på. I tillegg 
var det fem trekkepremier blant alle deltakerne. Vinnerne ble annonsert på o-lagets 
hjemmeside. 
 
Natt-O-jakt 
Det ble senhøstes iverksatt en natt-o-løpsserie som fikk navnet Natt-O-jakt. Fem løp med tre 
løyper i hvert løp ble gjennomført i perioden 30. september - 28. oktober, der OK Silsand 
stilte opp og arrangerte det siste løpet. Når de to siste løpene gikk av stabelen var snøen 
kommet slik at det ble ekstra og artige utfordringer for deltakerne.  
 



Totalt deltok det 40 personer på et eller flere løp. To personer deltok på alle fem løp.  
 
Det ble trukket ut fem premier blant alle som hadde deltatt på minst to løp. Vinnerne ble 
annonsert på o-lagets hjemmeside. 
 
Natt-O-jakta var ny av året, men interessen viser at dette kan bli et årlig tilbud også 
fremover. 
 
Turorientering 
Det ble arrangert turorientering både på vinteren og på sommeren. Norges 
orienteringsforbunds tur-o-portal turorientering.no med tilhørende mobilapp ble tatt i bruk 
igjen. Videre ble alle poster i sommerturorienteringen utstyrt med QR-koder.  
 
I tillegg til den tradisjonelle skogsturorienteringen ble det laget fem Grønne turer som en del 
av sommerturorienteringen, slik at summen tur-o-poster sommerstid ble 93 (40+53). Det ble 
en kraftig økning av deltakere i turorienteringen på sommeren 2021 sammenlignet med året 
før, mens deltagelsen i vinterturorienteringen gikk noe ned. 
 

 2021 2020 Endring i deltagelse 

Tur-O Vinter 1 sted 
15 poster 

8 deltagere* 

1 sted 
15 poster 

16 deltagere 

- 8 

Tur-O Sommer 8 steder 
93 poster 

98 deltagere 

3 steder 
40 poster 

7 deltagere 

+ 91 

*) Tallet 8 refererer til antallet personer som sendte inn kart/kontrollkort. Det faktiske antallet deltagere kan derfor være større.  

 
Ski-Tur-O: 
I vinterturorienteringen ble det satt ut 15 poster langs skiløypene i kommunen. Postene 
hang ute fra 1. mars til 1. mai, og det var gratis å delta.  
 
Åtte (2020: 16) personer sendte inn kontrollkort i vinterturorienteringen, og av disse hadde 
to (2020: 6) funnet alle 15 postene.  
 
Alle som hadde funnet minst syv poster var med i trekking av premier. Vinnerne ble 
annonsert på o-lagets hjemmeside.  
 
Skogs-Tur-O: 
Den tradisjonelle turorienteringen på sommeren bestod av 40 poster fordelt på kartene 
Fossmoen, Krokvatnet og Berrskallen. Postene hang ute fra rundt 15. juni til 20. september.  
 
17 personer fant poster på Fossmoen-kartet, 19 personer fant poster på Krokvatnet-kartet 
og 20 personer fant poster på Berrskallen-kartet. 
 
Grønne turer: 
I 2021 tok Sørreisa O-lag for første gang i bruk konseptet Grønn tur. En Grønn tur er et 
lavterskeltilbud innen orientering både med hensyn til vanskelighetsgrad og tilgjengelighet. 



En Grønn tur skal være et tilbud for alle; barn, ungdom, voksne, eldre og 
funksjonshemmede, og skal kunne gjennomføres på beina, på sykkel, i rullestol og med 
barnevogn. Også de grønne turene var det gratis å delta på.  
 
Det ble satt ut grønne turer følgende steder: Brøstadbotn, Skøelv stadion, Brekka, Nermoen 
og Elvelund. Antall poster, som var i form av stolper, var 53. Stolpene stod ute i perioden 28. 
mai - 30. oktober. 
 
En av turene ble lagt til Brøstadbotn, og ble godt tatt imot av lokalbefolkningen. Blant annet 
brukte Dyrøy frivilligsentral turen aktivt.  
 
Deltagerantallet på de ulike grønne turene var som følger: Brøstadbotn 48, Skøelv stadion 
40, Brekka 39, Nermoen 32 og Elvelund 32. 
 
Seks personer fant alle postene i sommerturorienteringen.  
 
Av de som hadde funnet minst 40 poster inkludert grønne turer ble det trukket ut fem 
gavepremier. Vinnerne ble annonsert på o-lagets hjemmeside 
 
Stolpejakten 
Stolpejakten var også i 2021 gratis å delta i, og var som årene før en del av turorienteringen 
men kunne også gjennomføres som selvstendig aktivitet.  
 
Kartet ble publisert på o-lagets hjemmeside og på Stolpejaktens hjemmeside. Nytt av året 
var at Stolpejakten ble delt inn i to områder med forskjellig oppstartsdato. De første 20 var 
klare 1. mai og ble satt ut i sentrumsområdet. De 20 neste var klare til å jaktes på 29. juli og 
ble satt ut i området fra sentralskolen til Øyjordneset. Stolpene stod ute til og med 30. 
oktober.  
 
441 personer fant en eller flere stolper, mot 324 i 2020. 58 personer fant alle 40 stolpene.  
 
Alle som klarte å finne 25 stolper, 20 personer, ble med i trekking av premier. Vinnerne ble 
annonsert på o-lagets hjemmeside. 
 

 2021 2020 Endring i deltagelse 

Stolpejakten 2 steder 
40 stolper 

441 deltagere 

1 sted 
20 stolper 

324 deltagere 

+ 117 

 

 
Egne løpsarrangementer 
 
Gumpedalsløpet 
Som bidrag til kretsens terminliste, og også for å få lagt et O-jaktløp til et helt jomfruelig 
terreng, arrangerte vi lørdag 4. september Gumpedalsløpet med start og mål ved gården 
Vaeng innerst i Gumpedalen. Primus motorer var Jon Helge Vaeng (løpsleder) og Hans-
Martin Vaeng (løypelegger).  Hans-Martin hadde laget kart med grunnlag i Mapant, som er 



et stort orienteringskart, laserskannet med data fra Statens kartverk, som dekker hele 
Norge.  
 
På grunn av at løpsområdet var noe begrenset i geografisk utstrekning, ble det noe 
reduserte løypelengder i forhold til normalt, men til gjengjeld var det mange poster i hver av 
de fire løypene løperne kunne springe. De to lengste løypene bestod av to runder med 
innlagt kartbytte underveis. 
 
Totalt 37 deltakere stilte opp på løpet som hadde nærløpsstatus på kretsens terminliste i 
tillegg til altså være O-jaktløp.  
 
Fire premier ble trukket ut blant deltakerne. Vinnerne ble annonsert på o-lagets 
hjemmeside. 
 
KM sprint 
Dagen etter Gumpedalsløpet, søndag 5. september, gikk turen til Brøstadbotn der Sørreisa 
O-lag var arrangør av KM sprint med Stine-Mari Gabrielsen som løpsleder og Ivar Helgesen 
som løypelegger. Vi la løpet hit både fordi det er et flott sprintkart i Brøstadbotn som 
oppfyller sprintnormen, og som et tredje tiltak for å øke orienteringsinteressen i Dyrøy 
kommune (i tillegg til at et O-jaktløp og en Grønn tur ble lagt dit).  
 
Sørreisa O-lag hadde i forbindelse med mesterskapet god dialog med Dyrøy kommune, og 
fikk bruke paviljongen utenfor kommunehuset/sykehjemmet som arena.  
 
Arrangementet gikk rekordraskt å gjennomføre, og kl. 1130 var arenaen pakket ned. Da 
hadde 31 personer deltatt og forlatt.  
 

 
Aktiviteter som ledd i lokale-, nasjonale- eller internasjonale begivenheter 
 
Jubileumsgudstjeneste på O-hytta 
Påskeaften 10. april 1971 ble Sørreisa O-lags klubbhytte O-hytta innviet med 
sportsgudstjeneste, som det ble kalt den gang, ledet av daværende sokneprest i Sørreisa og 
senere biskop i Nidaros, Finn Wagle. Søndag 21. mars 2021, ikke mange dager fra akkurat 50 
år senere, ble det etter initiativ fra Sørreisa O-lag gjennomført ny gudstjeneste ved O-hytta, 
denne gang ledet av nåværende sokneprest i Sørreisa, Jan-Ole Berntsen. Berntsen var innom 
orientering på 70-tallet for daværende SOIL (Silsand & Omegn IL). Gudstjenesten var et 
samarbeid mellom Sørreisa menighet og O-lag, der o-laget var praktisk tilrettelegger. Arvid 
Johansen laget blant annet et alterkors til bruk under gudstjenesten. Sørreisa 
musikkforening stod for spilling. Totalt 32 personer inkludert prest og ni musikere tok turen 
til O-hytta. 
 
Sommerskole 
Sørreisa kommune gjennomførte i 2021 sommerskole med ulike aktiviteter for skoleelever. 
Sørreisa O-lag ble bedt om å bidra, og den 11. august arrangerte vi et opplegg ved Sørreisa 
stadion med fem korte løyper som elevene skulle gjennom. For første gang tok vi i bruk vår 



nyinnkjøpte koffert med touchfree tidtakerutstyr og postenheter. Dette syntes de 14 
elevene som møtte opp var veldig artig å bruke. 
 
Friluftslivets uke 
4. - 12. september fant Friluftslivets uke sted over hele landet. Friluftslivets uke har som mål 
å få flere ut i naturen, ha det gøy og skape flest mulig gode minner. Det er Norsk Friluftsliv og 
de norske friluftslivsorganisasjonene som står bak. 
 
Sørreisa O-lag la Gumpedalsløpet 4. september, KM sprint i Brøstadbotn 5. september og 
strandrydding 7. september inn som aktiviteter på aktivitetskalenderen til Friluftslivets uke, 
og mottok støtte fra Forum for natur og friluftsliv (FNF Troms) for dette. 
 
Verdens orienteringsdag 
Verdens Orienteringsdag (World Orienteering Day – WOD) arrangeres hvert år av det 
internasjonale orienteringsforbundet (IOF). Hovedmålet med dagen, som i praksis er flere 
dager, er å gi flest mulig barn og unge i hele verden spennende og inspirerende 
orienteringsopplevelser og å gjøre idretten kjent for flere.   
 
Pga koronapandemien ble dagen delt opp i to perioder, en på vårparten og en på høsten. 
Sørreisa O-lag deltok med å la O-jaktløpet i Brøstadbotn 20. mai og O-jaktløpet på 
Bardufosstun 9. september inngå i WOD. 
 
 

Kompetanseutvikling 
 
Nybegynnerkurs 
I perioden 26. mai - 23. juni gjennomførte vi nybegynnerkurs i bruk av kart og kompass. Det 
var gratis å delta på kurset, og det ble lagt opp i samarbeid med Norges orienteringsforbund. 
Eli Blomseth Helgesen tok på seg jobben som hovedansvarlig/hovedinstruktør, og fikk med 
seg øvrige av klubbens medlemmer som medinstruktører.  
 
Kurset ble lagt opp med fire økter, hvorav den første ble gjennomført på Teams og bestod av 
teori mens de tre andre bestod av praktisk øvelse i terrenget: 
 
Onsdag 26. mai: Teoridel 
Torsdag 27. mai: Praktisk øvelse i forbindelse med O-jaktløp på Furøya  
Onsdag 2. juni: Praktisk øvelse i forbindelse med en Grønn tur på Nermoen  
Torsdag 3. juni: Praktisk øvelse i forbindelse med O-jaktløp ved Sørreisa stadion  
 
12 personer deltok på kurset og ga gode tilbakemeldinger.  
 
Kompetansehelg 
Norges orienteringsforbund har nok vært klar over at Sørreisa O-lag er en av de mest aktive 
klubbene i Troms, men ble i 2021 enda mer klar over oss. Dette gjennom økt kontakt mellom 
forbund og klubb knyttet til turorientering, nybegynnerkurs og klubbutviklingsprosjektet. 
Dette bidra til at Sørreisa O-lag ble forespurt om å holde innledningsforedrag på o-idrettens 
storsamling i form av kompetansehelg på Gardermoen 30. - 31. oktober. Anne-Kari Bakkland 



tok på vegne av o-laget oppdraget på strak arm, og holdt et herlig foredrag om livet i 
Sørreisa O-lag med tittelen «Ja, vi elsker orientering». Foredraget ble meget godt tatt imot. 
Det følger som vedlegg til årsmeldinga.  

 
 
Strategisk arbeid for videre utvikling 
 
Klubbutvikling 
Sørreisa O-lag meldte inn interesse for å delta i prosjektet Klubbutvikling i regi av Norges 
orienteringsforbund. Det ble holdt oppstartsmøte via Teams den 24. mars der NOF stilte 
med to unge veiledere. Møtet konkluderte i to innsatsområder for klubben: 1. Få med 
voksne som er nye i orientering og 2. Strukturert arbeid opp mot skolene. Det ble satt opp 
en plan med forslag til aktuelle aktiviteter innen hvert område. Det vises til rapport som 
ligger som vedlegg til årsmeldingen.  
 
Klubbesøk av Norges orienteringsforbund 
På invitasjon fra Sørreisa O-lag, med bistand fra Målselv ILs o-gruppe, ble Norges 
orienteringsforbund invitert til Bardufosstun torsdag 9. september. Det ble gjennomført 
treningsløp som inngikk som siste løp i henholdsvis Sørreisa O-lags O-jakt og indre Troms-
klubbenes O-trim. I tillegg var det tilbud om egne aktiviteter rettet mot de yngste. 
Arrangementet inngikk i Verdens orienteringsdag.  
 
Etter at siste deltaker var gått i mål, samlet representanter for klubbene Bardu IL, 
Mellembygd OL, Målselv IL, OK Silsand og Sørreisa OL seg til møte med Norges 
orienteringsforbund (NOF) representert ved fagkonsulent for tur- og mosjonsorientering 
Ninni Tornøe Jonsson og prosjektleder for tur- og mosjonsorientering Jørgen Mårtensson. 
«Sammen får vi det til!» var det underligggende budskapet deres. Det ble et godt og nyttig 
møte der klubbene mottok mange tips og råd fra forbundet mens forbundet fikk innspill fra 
klubbene om hva de tenkte om det videre arbeidet for å opprettholde-/øke aktiviteten i 
klubben. 
 
 

Aktiviteter for å konsolidere klubbmiljøet 
 
Overnattingsturer til Kabelvåg og Bodø 
Lørdag 26.- og søndag 27. juni arrangerte Kabelvåg O-lag henholdsvis KM lang og KM sprint 
for Nordland O-krets. 14 stykker fra Sørreisa O-lag deltok, og ekstra gledelig var det at det 
var fire som debuterte i kretsløpssammenheng: Lene Svendsen, Sara Kolstad, Siw 
Andreassen og Suwimol Phiromthai Vaeng. Alle hadde et flott opphold i Lofoten.  
 
Flott ble også turen til NNM i Bodø 13. - 15. august. O-laget hadde leid buss fra Senja 
Bussreiser med ex-o-løper Audun Even Olsen fra Silsand som innehaver og bussjåfør. 13 
personer fra o-laget fulgte med bussen, og disse fikk oppleve Bodø i nydelig vær. Som vanlig 
var det sprint fredag, langdistanse lørdag og stafett søndag. Vi fikk flere nordnorske mestere 
pluss klassevinnere i klasser som ikke var mesterskapsklasser. Se resultatoversikten lenger 
ned. Lørdag var det felles middag på en av Bodøs restauranter. Det ble i likhet med 



Kabelvågturen en tur som bidro til å konsolidere det kjempegode miljøet vi har i Sørreisa O-
lag.  
 
Strandrydding 
På forespørsel fra Sørreisa kommune tilbyd Sørreisa O-lag seg å delta på strandrydding. Vi 
ble tildelt området på begge sider av Bjørgatunnelen, og i kommunens forespørsel skrev de 
bl.a dette:  
 
«Området fra Sildvika og utover grensen mot Dyrøy ble ikke ryddet i fjor. Kan jeg sette O-
laget opp der? Det er to strender der det ser ut som det er lett å plukke, men videre utover 
mot Dyrøy så er det litt mer steiner og svaberg så da må dere evt. bare ta de områdene som 
er tilgjengelige (men kanskje dette er et bra område for O-laget, det er jo folk som er i god 
form og kan fote seg i ulendt terreng)».  
 
Vi kunne selvsagt ikke si nei til en slik begrunnelse, og 7. september møtte 15 personer opp 
fra o-laget og ryddet vekk kunstige tenner, bilnummerskilt, fartsgrenseskilt, felger, 
motordeler, bilbatteri, veggfliser, malingsspann, plastmøbler, klær, tau m.m. 
 
Sesongavslutning ved Litjevatnet 
Som en sosial avslutning på årets sesong ble det den 16. september arrangert tur til 
Litjevatnet på Sørsia. Rundt 30 personer møtte opp, hvorav over halvparten var barn. 
 
Ansvarlig for opplegget, Eli Blomseth Helgesen, hadde sammen med en mindre arrangørstab 
laget en o-løype fra parkeringsplassen ved Brekka kirkegård opp til Litjevatnet hvor det var 
grilling og to orienteringsøvelser for barn. 
 
Det ble en kjempefin kveld, og alle storkoset seg. Været var aldeles fantastisk og lagde en 
flott ramme rundt det hele. Barna syntes orienteringsøvelsene var kjempeartige, og både 
pølser, marshmallows og saft gikk unna. 
 
Etter at kvelden var avsluttet mottok Sørreisa O-lag bestilling på tre klubbovertrekksjakker til 
barn. Potensialet for rekruttering av barn til å orienteringsidretten synes bedre enn på 
mange år, noe som også barnedeltakelsen på selve O-jakta viser.  
 
 

Annet 
 
Torsdagsjoggen 
Har blitt gjennomført både før og etter o-sesongen. Deltakelsen har ligget på samme nivå 
som tidligere år, det vil si fra 10 personer og nedover, varierende fra gang til gang. 
 
Romjulstrim 
Som et ekstra trimtilbud til befolkningen i Sørreisa arrangerte Sørreisa O-lag romjulstrim i 
romjula i form av Usynlig-O. 30 poster «ble lagt ut» på Strekningen Øyjordneset-Brekka. 19 
personer fant en eller flere poster, og av disse ble en person trukket ut som vinner av O-Boka 
2021 signert av verdensmester Kasper Fosser. 
 



Salg og kjøp av bekledning 
For å få tømt litt av lageret av bekledning som hadde samlet seg opp i o-lagets klubb-brakke 
på Øyjordneset, ble dette lagt ut for salg til sterkt reduserte priser. En god del av 
beholdningen ble solgt gjennom dette.  
 
På høsten ble det gått til innkjøp av løpstrøyer med lange ermer. Dette etter innspill fra 
medlemmer som ønsket dette. Bestilling ble gjort etter navneliste sendt inn til vår 
bekledningsleverandør Noname. For voksne ble prisen satt til kostpris mens o-laget 
subsidierte omtrent halvparten av prisen for barn. 
 

Resultater 
O-lagets løpere har oppnådd følgende resultater i større løp i år: 
 
KM lang for Nordland, Kabelvåg 26. juni: 
Nr 1: Ivar Helgesen (H 75)  
Nr 2: Eli Blomseth Helgesen ( D 55), Guri Løkse (D 65), Hans-Martin Vaeng (H 55)  
Nr 3: Eirik Arne Sørensen (H 55) 
 
KM sprint for Nordland, Kabelvåg 27. juni: 
Nr 2: Eli Blomseth Helgesen ( D 55), Guri Løkse (D 65), Jon Helge Vaeng (H 55) 
Nr 3: Leif Gulbrandsen (H 55) 
 
NNM sprint Bodø 13. august: 
Nr 1:  Siw Andreassen (N2-åpen 17-), Guri Løkse (D 70) 
Nr 2:  Anita Brovoll Vaeng (N2-åpen 17-) 
Nr 3:  Suwimol Phiromthai Vaeng (N2-åpen 17-), Anne-Kari Bakkland (D 50),  
 Eli Blomseth Helgesen (D 60), Eirik Arne Sørensen (H 60) 
 
NNM lang Bodø 14. august: 
Nr 1: Siw Andreassen (N2-åpen 17- ), Anne-Kari Bakkland (D 50), Guri Løkse (D 70), 
 Ivar Helgesen (H 70)  
Nr 2: Suwimol Phiromthai Vaeng (N2-åpen 17-), Stine-Mari Gabrielsen (A-åpen),  
 Eli Blomseth Helgesen (D 60-)  
Nr 3: Anita Brovoll Vaeng (N2-åpen 17-) 
 
NNM stafett Bodø 15. august: 
Nr 1: Sørreisa O-lag (D 150; Eli Blomseth Helgesen, Guri Løkse og Anne-Kari Bakkland), 
          Ingeborg Marie Aadnevik (N2-åpen 17-) 
  
KM mellom Nordreisa 21. august: 
Nr 1: Guri Løkse (D 70) og Eirik Arne Sørensen (H 60) 
Nr 2:  Eli Blomseth Helgesen (D 50) og Ivar Helgesen (H 60) 
Nr 3:  Hans-Martin (H 50) 
 
KM lang Nordreisa 22. august: 
Nr 1:  Guri Løkse (D 70) og Eirik Arne Sørensen (H 60) 
Nr 2:  Eli Blomseth Helgesen (D 50) 



KM sprint Brøstadbotn 5. september: 
Nr 1:  Anita Brovoll Vaeng (D 50), Eli Blomseth Helgesen (D 60),  

Kristofffer Nian Brovoll Vaeng (H 13-14), Eirik Arne Sørensen (H 60) 
Nr 2:  Guri Løkse (D 60) 
Nr 3:  Stine-Mari Gabrielsen (D 17) 

 

Medlemstall 
 

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

Kvinner 2 5 5 1 32 45 

Menn 3 1 2 1 26 33 

Totalt 5 6 7 2 58 78 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Kvinner 28 21 21 16 14 32 45 

Menn 36 28 26 25 22 37 33 

Totalt 64 49 47 41 36 69 78 

 
Som det fremkommer av tabellen har medlemstallet økt med ni personer i 2021, hvilket er 
en økning på 13 prosent fra året før. Økningen skyldes en kraftig tilvekst på damesiden som 
mer enn oppveier en liten nedgang på herresiden. Tallene viser også at vi har 18 medlemmer 
i aldersgruppen fra 19 år og yngre. 

 
Økonomi 
 
O-lagets økonomi er svært god. Årets økonomiske resultat viser et overskudd på 19.257 
kroner. O-laget har to bankkonti i Sparebanken Nord-Norge hvor saldoene til sammen er på 
rundt 385.212 kroner. I Storebrand har o-laget en høyrentekonto på rundt 6.800 kroner, og i 
tillegg to Global fond-andeler hvor den samlede markedsverdien i dag er på rundt 224.000 
kroner. 
  
Av tilskudd har Sørreisa O-lag fått følgende: 
 
Sørreisa kommune:  kr. 10.000 (LAM-midler + sommerskole ) 
Norges idrettsforbund: kr. 11.920 
Norges orienteringsforbund: kr. 27.450 (nybegynnerkurs, Grønne turer, verdens O-dag) 
FNF Troms:   kr. 9.000 (for aktiviteter i Friluftslivets uke) 
Statskog:   kr. 5.000 (for innkjøp av ny ovn på O-hytta) 
Senja Avfall:   kr. 2.250 (for strandrydding) 
Midt-Troms friluftsråd: kr. 23.217 (via kommunen. Støtte til Stolpejakta og premier) 
  
Videre har o-laget videreført sponsoravtaler med Bakkehaug Bil og Ferdighus som har sine 
logoer liggende på o-lagets hjemmeside.  
 

  



Revisors beretning 
Se vedlegg 
 

Kontrollutvalgets beretning 
Se vedlegg 

 
Oppsummering 
Koronapandemien har preget samfunnet gjennom flere år, men denne har ikke gitt negative 
utslag for Sørreisa O-lag som klubb.  
 
Året 2021 har vært et gledelig år for Sørreisa O-lag. Medlemstallet har økt, antall deltagere 
på våre aktiviteter har økt og vår økonomiske tilstand er blitt forbedret.  
 
Vi har økt medlemstallet fra 69 til 78 medlemmer. Mens det blant menn har vært en 
reduksjon på fire medlemmer, har vi på damesiden hatt en økning på 13 medlemmer, slik at 
nå er kvinnesiden for første gang størst, attpåtil desidert størst med 45 kvinner mot 33 
menn.  
 
Vi har hatt en kraftig økning i deltagelsen i våre aktiviteter. Turorienteringen på sommeren 
har hatt en økning fra syv deltagere i 2020 til 98 deltagere i 2021. I O-jakta har vi økt fra 93 
deltagere i 2020 til 209 deltagere i 2021. Deltagelsen i Stolpejakten har økt fra 324 deltagere 
i 2020 til 441 deltagere i 2021.    
 
Økonomien i o-laget er svært sunn, og betyr at vi har handlingsrom for videre aktiviteter og 
utvikling. Regnskapet viser et overskudd på i overkant av 19.000 kroner, og vår 
bankbeholdning inkludert fond viser at vi har over 600.000 kroner å rutte med. 
 
Vi har i 2021 utført nybrottsarbeid på flere områder: Arrangert tidenes første o-løp i 
Gumpedalen, arrangert tidenes første O-jakt i Dyrøy kommune, arrangert tidenes første KM 
sprint i Dyrøy, arrangert grønne turer for første gang og tatt i bruk QR-koder på tur-o-
postene.  
 
For å øke interessen for orientering i vårt nærområde, ble det i 2021 gjennomført tre 
aktiviteter i Dyrøy (Brøstadbotn): O-jakt 20. mai, Grønn tur i perioden 28. mai - 30. oktober 
og KM sprint 5. september. Spesielt den grønne turen ble tatt godt imot og brukt av bl.a. 
Dyrøy frivilligsentral som et tilbud. Skoleverket i kommunen viste også interesse, og det var 
bl.a. snakk om at en skoleklasse skulle ta salget i forbindelse med KM sprint, men dette ble 
det ikke noe av bl.a. fordi påmeldingen ble forholdsvis lav. Det virker helt klart å være 
potensiale for å få orientering inn som idrett i Dyrøy, og så får tiden vise om det er mest 
hensiktsmessig å gjøre dette gjennom at eksisterende idrettslag i Dyrøy tar opp orientering 
som idrett eller om Dyrøy skal bli nedslagsfelt også for Sørreisa O-lag. 
 
Vi har vært i dialog med engasjerte lærere ved alle skolene, som ser orientering som en fin 
aktivitet for å nå målene i læreplanen. Stolpejakten har vært aktivt brukt av Sentralskolen.  
 



Vi deltok i o-forbundets prosjekt Klubbutvikling, og fikk gjennom oppstartsmøtet i prosjektet 
nyttig og strukturert informasjon om o-lagets styrker og svakheter. Det ble laget en 
aktivitetsplan, og vi har fått gjennomførte det meste av det vi hadde tenkt å gjøre.  
 
Det er er veldig godt miljø i Sørreisa O-lag, og det er viktig å konsolidere dette gjennom ulike 
aktiviteter. Felles klubbturer til Kabelvåg i Lofoten og Bodø (NNM), strandrydding og 
avslutning ved Litjevatnet var slike aktiviteter som skaper samhold og bygger klubbmiljø. 
 
Hjemmeside og Facebook brukes aktivt for formidling av informasjon internt og eksternt. 
Facebooksiden har i løpet av 2021 fått mange nye følgere og likerklikk. 
 
2021 har gitt et boost for Sørreisa O-lag for den videre driften av klubben. Det er likevel 
områder som det må jobbes videre med. Orienteringsidretten generelt har tre 
satsningsområder: Barn og unge, turorientering og arrangement. Av disse vil det å få med 
flere barn og unge måtte ha kontinuerlig fokus. Videre trenger vi med hensyn til 
arrangement å øke klubbens tidtakerkompetanse.  
 
Vi i Sørreisa O-lag ønsker alle gamle og nye medlemmer velkommen til gode opplevelser i lag 
med oss i 2022 og videre fremover. 
 
 
Sørreisa 13.02.2022 
For styret i Sørreisa O-lag 

 
Leder 
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