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Styrets sammensetning 
 
Leder:    Jon Helge Vaeng 
Nestleder:   Anne-Kari Bakkland 
Kasserer:   Arvid Johansen 
Styremedlem:  Stine-Mari Gabrielsen 
Styremedlem:  Hans-Martin Vaeng 
Varamedlemmer: Jon-Terje Rubbås og Ingeborg Vollstad * 
 
*) Ingeborg valgte av personlige årsaker å trekke seg på vårparten 2022 
 
Andre verv utenom styret: 
 
Kontrollutvalg: Britt Gunnberg og Ulf Wensel 
Valgkomite:   Eli Blomseth Helgesen og Margrethe Gunnberg Johansen med Helene 

Aspevoll som vara 
Kart: Ivar Helgesen 
 

Styrets arbeid 
 
Styret har i 2022 hatt syv styremøter og behandlet til sammen 33 saker. Styremøtene har 
vært gjennomført via en mix mellom fysisk møte og Teams. 
 
På styremøte 2/2022 ble styret som ble valgt på siste årsmøtet enige om følgende 
grovfordeling med hensyn til ansvarsområder: 
 
Anne-Kari: 
Barneidrett (registreres som barneidrettsansvarlig i NIFs systemer), Skoler, Trening 
 
Arvid: 
O-hytta, Materiell, Stolpejakten (med bistand fra Ivar), Turorientering (med bistand fra Ivar),  
Økonomi 
 
Hans-Martin: 
O-jakt, Kart (med bistand fra Ivar) 
 
Jon Helge: 
Politiattester, PR/Internett/Facebook, Støtteordninger 
 
Stine-Mari: 
Bekledning (med bistand fra Arvid), Jubileumsfest (med bistand fra Jon Helge), Kompetanse 
(med bistand fra Jon Helge) 

 
  



Representasjon 
 
• Nestleder i Troms O-krets: Anne-Kari Bakkland 

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

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

• Sørreisa idrettsråd: Jon Helge Vaeng 

• 100-årsjubileumsfest for Skøelv IL 20. august: Jon Helge Vaeng og Anne-Kari Bakkland 

• Paneldebatt 1. mars om økosorg og endringsvilje i regi Forum for natur og friluftsliv: 
Anne-Kari Bakkland 

• Deltager på kretsledermøtet 28. oktober (for Troms O-krets): Anne-Kari Bakkland  

• Kompetansehelg i regi av NOF 29. - 30. oktober (for Troms O-krets): Anne-Kari Bakkland  

• Styreleder i TurO-klubben Norge: Anne-Kari Bakkland 

• Medlem av styret i Forum for natur og friluftsliv (for Troms O-krets): Anne-Kari Bakkland 
 

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

• Faste årlige trimtilbud 

• Egne løpsarrangementer 

• Andre aktiviteter 

• Annet 
 

Faste årlige trimtilbud 
 
O-jakt 
Det ble arrangert 14 løp i 2022. Et løp ble gjennomført som Gumpedalsløpet (omtales under 
«Egne løpsarrangementer»). Vi ser en liten nedgang i antall unike deltagere i O-jakta i 
forhold til 2021, men fortsatt var det rundt 80% flere som deltok på O-jakt i 2022 
sammenlignet med 2020. Tross en nedgang i antall unike deltagere fra i fjor ble det en 
økning på rundt 23% i antall deltagere med minst fem løp fra 2021 til 2022. Fra 2020 til 2022 
har det skjedd over en fordobling av antall deltagere med minst fem løp. Det viser følgende 
tabell: 
 

2022 2021 2020 

14 løp 
167 deltagere 

3 deltok på alle løp 
74 deltok på minst fem løp 

14 løp 
209 deltagere 

4 deltok på alle løp 
60 deltok på minst fem løp 

12 løp 
93 deltagere 

2 deltok på alle løp 
34 deltok på minst fem løp 

 
Som foregående år 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.  
 



Ordningen med Ukas løype, som var den mellomste løypa som ble stående ute t.o.m. 
tirsdagen etter O-jaktløpet, ble videreført. Mange benyttet seg av denne muligheten. 
 
Premiene for de som deltok i minst fem løp var flotte fat med eget navn på. I tillegg var det 
fem trekkepremier blant alle deltakerne. Vinnerne ble annonsert på o-lagets hjemmeside. 
 

Natt-O-jakt 
Natt-o-løpsserien «Natt-O-jakt» ble videreført fra i fjor. Fem løp med tre løyper i hvert løp 
ble gjennomført i perioden 29. september - 27. oktober. Deltagelsen var omtrent som i fjor. 
 

2022 2021 

5 løp 
41 deltagere 

6 deltok på alle løp 
17 deltok på minst tre løp 

5 løp 
40 deltagere 

2 deltok på alle løp 
10 deltok på minst to løp* 

*) Trekkepremiekrav 2021  
 
Det ble trukket ut fem premier blant alle som hadde deltatt på minst tre løp. Vinnerne ble 
annonsert på o-lagets hjemmeside. 
 

Turorientering 
I år som i fjor arrangerte vi turorientering både på vinteren og på sommeren. All informasjon 
ble i tillegg til på egen hjemmeside lagt inn på Norges orienteringsforbunds tur-o-portal 
turorientering.no med tilhørende mobilapp.  
 

Vinter-Tur-O 
I vinterturorienteringen ble det satt ut 15 poster langs skiløypene i kommunen. Postene 
hang ute fra 3. februar til 1. mai, og det var gratis å delta.  
 

24 personer deltok i vinterturorienteringen, og av disse fant 8 alle 15 postene: Anne-Britt 
Agersborg, Hanne Fredriksen, Knut Magnar Mathiassen, Eirik Arne Sørensen, Helene 
Aspevoll, Siw Solbakken, Wilfred Westgaard og Jorun Vestad.  
 

Det ble trukket ut to premier blant alle som hadde funnet minst syv poster. Vinnerne ble 
annonsert på o-lagets hjemmeside. 
 

Sommer-Tur-O 
I sommerturorienteringen arrangerte vi ni turer med til sammen 120 poster på følgende 
steder med følgende deltagerantall samt deltageravgift: 
 

Finnlandsmoan (Dyrøy) 10 poster  Grønn tur 26 Gratis    
Skøelv    10 poster  Grønn tur  32 Gratis 
Brekka    10 poster Grønn tur 50 Gratis 
Kollen    15 poster Blå tur  17 Kr. 50 
Valnesrunden   15 poster Blå tur  23 Kr. 50 
Skaret/Fossmoen  12 poster Rød tur 14 Kr. 50 
Rabban   14 poster Rød tur 17 Kr. 50 
Hemmingsjord  14 poster Rød tur 10 Kr. 50 
Postplukk i Gumpedalen 20 poster Postplukk 41 Gratis 



Fargene henspeiler på vanskelighetsgrad og tilgjengelighet. Laveste nivå er Grønn tur som 
skal kunne gjennomføres på beina, på sykkel, i rullestol og med barnevogn.  
 
Til sammen 101 ulike personer deltok på turorienteringen på sommeren, og av disse fant 
følgende fire personer alle 120 postene: Jon Helge Vaeng, Eirik Arne Sørensen, Helene 
Aspevoll og Guri Løkse. 
 
Det ble trukket ut fem premier blant alle som hadde funnet minst 50 poster. Vinnerne ble 
annonsert på o-lagets hjemmeside. 
 

 2022 2021 2020 

Tur-O Vinter 1 sted 
15 poster 

24 deltagere 

1 sted 
15 poster 

8 deltagere 

1 sted 
15 poster 

16 deltagere 

Tur-O Sommer 9 steder 
120 poster 

101 deltagere 

8 steder 
93 poster 

98 deltagere 

3 steder 
40 poster 

7 deltagere 
Alle deltagertall refererer til antallet personer som har registrert poster. Det faktiske antallet deltagere kan derfor være større.  

 
Postplukk i Gumpedalen 
En av turene var så spesiell at den får særskilt omtale. Postplukk i Gumpedalen var et 
turorienteringsopplegg med «historiske» poster som ble gjennomført i forbindelse med 
markeringen av 200 år med fast bosetting i Gumpedalen og ved Skøvatnet. 20 poster med 
ulik vanskelighetsgrad ble satt ut i området fra sørenden av Skøvatnet til nesten ved Steinora 
innerst i Gumpedalen. Hver post ble plassert på et sted med sin egen lille historie. Historiene 
til den enkelte post ble gjengitt på et oppslag satt opp ved postene. Postene stod ute i 
perioden 6. august til 25. september.  
 
Det var mulig å vinne en flott medalje hvis man oppnådde nok poeng. Poengkravene varierte 
ut fra hvor gammel man var: 
 
T.o.m. året man fyller 16: 100 
F.o.m. året man fyller 17 t.o.m. året man fyller 64: 175 
F.o.m. året man fyller 65: 100 
 
41 deltagere fant minst en post. 24 deltagere fant alle 20 postene: Rolf Andersen, Helene 
Aspevoll, Lona Renate Berg, Linda Bergli, Lisbeth Fossbakk, Morgan Gjeitanger, Silje 
Westgaard Hansen, Sara Kolstad, May-Britt Kristiansen, Ragnhild Winther Lyshaug, Asgaut 
Løkse, Guri Olavsdatter Løkse, Siw Solbakken Løvaas, Ersin Senol, Kine Svendsen-Senol, Lene 
Svendsen, Eirik Arne Sørensen, Hans-Martin Vaeng, Jon Helge Vaeng, Jorun Westad, Gunn 
Westgaard, Wilfred Westgaard, Tove Westgård og Bente Skipenes Østrem. Av disse må 
spesielt trekkes frem Ersin Senol som er bare 5 år. 
 
31 personer klarte poengkravet til medalje: Arnfinn Andersen, Rolf Andersen, Helene 
Aspevoll, Lona Renate Berg, Linda Bergli, Lisbeth Fossbakk, Hanne Fredriksen, Morgan 
Gjeitanger, Silje Westgaard Hansen, Arvid Johansen, Sara Kolstad, Ida Bergli Korneliussen, 
Johan Bergli Korneliussen, May-Britt Kristiansen, Ragnhild Winther Lyshaug, Asgaut Løkse, 



Guri Olavsdatter Løkse, Siw Solbakken Løvaas, Irene Østrem Sandve, Teodor Sandve, Ersin 
Senol, Kine Svendsen-Senol, Lene Svendsen, Eirik Arne Sørensen, Hans-Martin Vaeng, Jon 
Helge Vaeng, Jorun Westad, Gunn Westgaard, Wilfred Westgaard, Tove Westgård og Bente 
Skipenes Østrem. 
 
Historieturorientering som dette i praksis var, var både artig og lærerikt å arrangere. I tillegg 
fikk vi mange gode tilbakemeldinger fra deltagere. 
 
Turorientering i Midt-Troms 
Nytt av året var at vi innledet et samarbeid med Bardu IL, Mellembygd OL og Målselv IL om 
felles markedsføring av turorienteringen i regionen. Det ble opprettet en egen underside på 
vår hjemmeside om samarbeidet - www.sorreisa-olag.no/turomidttroms samt laget en felles 
gruppe på Facebook – «Turorientering i Midt-Troms». Til sammen ble det mulig å finne 260 
poster fordelt på 22 turer: 
 
Bardu IL – 5 turer – 50 poster 
Mellembygd OL – 3 turer – 40 poster 
Målselv IL – 5 turer – 50 poster 
Sørreisa OL – 9 turer – 120 poster  
 
Desidert flest deltagere var det på turene til Sørreisa O-lag Sørreisa OL med 101 deltagere. 
Deretter fulgte Bardu IL med 49 deltagere på deres turer, Målselv IL med 23 deltagere og 
Mellembygd OL med 20 deltagere.  
 
Totalt 144 ulike deltagere fant minst en post. 12 deltagere fant minst 100 poster og ble med 
i trekning av fire gavekort à kr 250, mens to deltagere, Jon Helge Vaeng og Eirik Arne 
Sørensen fant alle 260 postene og vant et gavekort kr 500 hver. Vinnerne ble annonsert på 
o-lagets hjemmeside. 
 
Stolpejakten 
Stolpejakten ble i 2022 gjennomført som selvstendig aktivitet og inngikk ikke i 
turorienteringa. Stolpene stod ute fra 29. april til 1. november, og ble som tidligere år brukt 
bl.a. av skolen. Det ble likevel en nedgang med i overkant av 100 deltagere sammenlignet 
med 2021. Det kan ikke utelukkes at renovering av sentralskolen spiller inn her. 
 

2022 2021 2020 

1 sted 
30 stolper 

339 deltagere 

2 steder 
40 stolper 

441 deltagere 

1 sted 
20 stolper 

324 deltagere 

 
Det ble trukket ut 20 premier blant alle som hadde funnet minst 20 stolper. Vinnerne ble 
annonsert på o-lagets hjemmeside. 

 
  

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


Egne løpsarrangementer 
 
Retroløpet 
Lørdag 2. juli, på en dag med rekordvarm temperatur på rundt 30 grader, stod initiativtager 
Hans-Martin Vaeng i spissen for Retroløpet som løpsleder. Det var så varmt denne dagen at 
vi faktisk fikk oppfordringer om å avlyse løpet. Det ble selvsagt ikke aktuelt. Tidtakingen ble 
besørget av Jo Inge Fjellstad (se «Tidtakerkurs» lenger ned) med Stine-Mari Gabrielsen som 
lokal tidtageransvarlig.  
 
Løpet var spesielt da de to lengste løypene var identiske med de to lengste løypene under 
Sørreisa ILs løp 14. juli 1968. Eneste forskjellen var at målområdet var flyttet slik at årets 
løyper var rundt 500 meter kortere enn i 1968.  
 
Under årets løp hadde klasse H 17 den lengste løypa, mens den nest lengste ble sprunget av 
løperne i klassene D 17, H 40 og H 50. Selv med et kart av dagens standard var det ingen som 
klarte å tukte vinnertidene fra 1968. I den lengste løypa var vinnertiden i 1968 1:46:39. I år 
ble beste tid 1:54:11. Den var det Nordreisa ILs Stig Løvlund som stod for. I den nest lengste 
løypa var vinnertiden i 1968 1:15:28. I år fikk Juha Vierinen fra BUL Tromsø best tid med 
1:19:11. Han deltok i klasse H 40. Det kan selvsagt ikke utelukkes at den høye temperaturen 
innvirket på løpstidene.  
 
Løypelegger i 1968, Per Valsgård, kom oppover fra Østfold og hadde med seg familien. Han 
fikk et hyggelig gjensyn bl.a. med Jan A. Eriksen som var løpsleder i 1968. Per Valsgård 
betegnet senere på et julekort til Hans-Martin turen til Sørreisa som årets eventyr.  
I forbindelse med løpet fikk for øvrig både Per Valsgård og Sørreisa IL v/Charlotte Jakobsen 
overrakt en plakat sammensatt av kartene fra 1968 og 2022. 
 
Vaeng-natta - KM natt 
Om kvelden fredag 9. september arrangerte Sørreisa O-lag KM natt for Troms O-krets. Løpet 
fikk navnet Vaeng-natta da start og mål var ved gården Vaeng innerst i Gumpedalen. Jon 
Helge Vaeng var løpsleder og Hans-Martin Vaeng løypelegger.  Den som i dag disponerer 
gården Vaeng, John-Rune Vaeng, stilte opp med bål samt salg av kaffe og vafler. Fra 
Luftforsvarets stasjon i Sørreisa fikk vi låne et større lagstelt deltagerne kunne bruke til 
skiftetelt. 
 
Hans-Martin hadde laget kart med grunnlag i Mapant, og hadde laget seks løyper i et terreng 
som må betegnes som et drømmeterreng for nattorientering. Til sammen 22 deltagere stilte 
opp med de mest langveisfarende fra Nordreisa og Tromsø.  
 
Gumpedalsløpet 
Lørdag 10. september gikk den andre utgaven Gumpedalsløpet av stabelen med start og mål 
på samme plass som Vaeng-natta kvelden i forveien. Jon Helge Vaeng og Hans-Martin Vaeng 
stod i spissen også for dette løpet.  
 
Totalt 24 deltakere stilte opp på løpet som hadde nærløpsstatus på kretsens terminliste i 
tillegg til å være O-jaktløp. Disse kunne velge mellom fire løyper med henholdsvis A-, B-, C- 
og N-nivå.  



En av deltakerne var Siw Solbakken Løvaas som redebuterte i et vanlig o-løp for første gang 
siden begynnelsen av 70-tallet da hun var aktiv i o-laget.  
 
Gumpedalsløpet inngikk i Friluftslivets uke, og deltagelsen var gratis i de to korteste løypene. 
Alle deltagerne i disse to løypene fikk medalje. I hver av øvrige to løypene ble det trukket en 
premie. Vinnerne ble annonsert på o-lagets hjemmeside 

 
Andre aktiviteter 
 
Torsdagsjoggen 
Før sesongen lå deltagelsen fra åtte personer og nedover. Etter sesongen var det ingen 
aktivitet i Torsdagsjoggen. 
 
Verdens orienteringsdag & Verdens aktivitetsdag 
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.   
 
I år gikk WOD av stabelen tirsdag 10. mai som også var datoen for Verdens aktivitetsdag. Vi 
la derfor et O-jaktløp til denne dagen med arena på en liten lysning inne i granskogen ved 
siden av Brekka kirkegård. 61 personer møtte opp, herav mange nye fjes, og syntes det var 
artig å prøve seg på barmark inne i skogen mens det ellers fortsatt var mye snø i skogen. 
 
Kursdag for lærere  
Onsdag 8.juni ble det arrangert kursdag for lærere i orientering på Skøelv skole. Dette som 
en del av konseptet Læring i friluft. Ansvarlig arrangør for kurset var Midt-Troms friluftsråd i  
samarbeid med Norges orienteringsforbund v/Henning Bratland Carlsen, prosjektleder for 
Orientering i skolen. Eli Blomseth  Helgesen og Anne-Kari Bakkland bistod i gjennomføringen 
av kurset. 
 
Tidtakerkurs 
Tidtaking har gjennom mange år vært en akilleshæl for o-laget. I år ble det derfor bestemt å 
gjøre noe med det. Ny PC ble kjøpt inn. I tillegg ble Jo Inge Fjellstad, bosatt på Ås og med 
tante i Sørreisa, hyret inn som kursholder i tidtager-/resultatsystemet Brikkesys. Han kjørte 
nordover og kom opp til sommervarmen torsdag 30. juni hvor han kjørte praktisk opplæring i 
forbindelse med O-jaktløpet på Rabban samme dag. Fire deltagere fra o-laget fikk innføring i 
Brikkesys, med eksamen under Retroløpet lørdag 2. juli. Jo Inge fikk gode tilbakemeldinger, 
og nå gjelder det for de fire som deltok å lære opp andre i o-laget for å sikre at vi har 
tilstrekkelig med tidtakerkompetanse. 
 
Aktivitet for elever i Dyrøy kommune 
Vi ble i høst forespurt av Dyrøy kommune om å lage en aktivitet for elevene i forbindelse 
med skolenes høstferie. Dette sa vi selvsagt ja til, og onsdag 5. oktober gikk turen til 
Brøstadbotn og Nordavindshagen/Arvid Hanssen-huset. Her møtte vi 10 elever samt en 
forelder og tre lærerstudenter. Det ble først en innendørs økt med en kort innføring i hva 
orientering handler om. Deretter bar det ut på skattejaktorientering i området rundt Elvetun 



skole, et opplegg som gikk ut på at elevene skulle finne en post i gangen (på posten lå det et 
kart med neste post inntegnet) før de til slutt kom til et sted hvor det var gravd ned en skatt i 
form av et skrin med sjokoladepenger. Elevene syntes dette var både artig og spennende. 
 
Friluftslivets uke 
3. - 11. september var det klart for Friluftslivets uke 2022. 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. 
 
Vi la strandrydding 6. september og Gumpedalsløpet 10. september inn som aktiviteter på 
aktivitetskalenderen til Friluftslivets uke, og mottok støtte fra Forum for natur og friluftsliv 
for dette. 
 
Strandrydding 
Vi ble også i år forespurt av Sørreisa kommune om å delta i strandrydding. I år fikk vi tildelt 
området fra Øyjordneset til NATO-kaia. 14 ryddevillige personer møtte opp på tidlig 
ettermiddag tirsdag 6. september og fant som i fjor en del søppel på stranda. For innsatsen 
fikk vi et lite beløp fra Senja Avfall.     
 
Aktivitet for flyktninger 
Tirsdag 15. november arrangerte Sørreisa O-lag m/Eli Blomseth Helgesen i spissen et 
opplegg for flyktninger i Sørreisa. Dette etter å ha blitt spurt av flyktningetjenesten i 
kommunen. Rundt 30 voksne flyktninger deltok, de fleste fra Ukraina, og fikk i oppgave å 
koble poster på et kart over sentrum med forskjellige steder i sentrum. Stedene var angitt på 
norsk, så det ble også en god del språktrening, samt fysisk aktivitet og sosialt samvær. 
Alle fullførte og fant de 24 postene og var veldig fornøyd med tilbudet. Flere ønsket å delta 
på nye orienteringstilbud til sommeren. Opplegget ble lagt merke til av Norges 
orienteringsforbund som tok kontakt med oss og ville ha oss med i ei fadderordning for 
flyktninger. For dette ville vi få 10000 kroner for 2022. Vi sa ja til dette, og ser frem til å 
arrangere flere aktiviteter for flyktninger med Eli som o-lagets interne flyktningekoordinator.  
 
Jubileumsbankett 
Lørdag 15. oktober ble det arrangert en forsinket 50- årsjubileumsfest for klubbens 
medlemmer, venner og samarbeidspartnere. Festen fant sted på Solglimt grendehus i Skøelv 
med 58 oppmøtte gjester. I tillegg til medlemmer og venner av o-laget var to av de 19 som 
deltok på stiftelsesmøtet 18.11.1970 til stede: Mikal Langaune og Hildur Langaue. Disse fikk 
sammen med Rune Sørgjerd, sønn til avdøde Joar Sørgjerd som regnes som orienteringens 
far i Sørreisa, ekstra hyllest og applaus. Også kommunens varaordfører May-Tove Grytnes og 
Sørreisa Idrettsråd v/Otto Skogheim var til stede og feiret o-laget og holdt taler for oss. 
 
Styret utarbeidet et 50-årsdiplom som takk for initiativet til opprettelse av klubben og 
samarbeidet gjennom årene som har gått. Dette diplomet ble overrekt til stifterne og de av 
klubbens samarbeidspartnere som var til stede på festen. I tillegg ble to av klubbens ildsjeler 
overrakt et ildsjeldiplom på vegne av klubben og styret. Disse to var styreleder Jon Helge 
Vaeng og kasserer Arvid Johansen. 
 



I festlokalet ble det rigget til et historiehjørne med artikler, bilder, drakter, kopper og 
pokaler sammen med en bildepresentasjon som klubbens historiske kavalkade. Det ble 
videre arrangert leker og aktiviteter for barn og voksne gjennom kvelden, samt servert god 
mat fra Dyrøy Mat. Det ble for alle oppmøtte en svært vellykket fest og feiring av o-lagets 
første 50 år. 

 
Annet 
 
Bekledning 
I året som har gått har klubben bestilt klubb-buff (hals) og 25 klubbjakker. Buffene har vært- 
og kommer til å bli utlevert ved ulike anledninger til klubbens medlemmer som en gave og 
påskjønnelse. Jakkene har vært solgt til medlemmer, og klubben sponser over halvparten av 
innkjøpsprisen. 
 
Bekledningslageret forøvrig består av 13 jakker, 29 t-skjorter, 7 håndduker, et stort antall 
buffer og et lite antall eldre versjoner av løpstrøyer og lange løpsbukser. 
 
Film fra Sørreisa i forbindelse med Friluftslivets år 2022 
I forbindelse med Friluftslivets år 2022 ble vi invitert til å være med på en video. Den 22. juni 
kom Fabelaktiv, som produserer innslag som sendes i forbindelse med Extra-trekningene 
hver tirsdag, til Sørreisa og gjorde opptak. Temaet var å være sammen på tur gjennom 
turorientering. Programleder Kjersti Gullvåg fikk prøve turorientering og syntes det var som 
å være på eventyr. Det ble en fin reportasje fra Sørreisa sendt i forbindelse med Extra-
trekningen 19. juli. Jon Helge Vaeng og Anne-Kari Bakkland deltok fra o-laget. Filmen finnes 
her: https://www.facebook.com/fabelaktiv/videos/437676448239318  
 
Friluftslivets ildsjelpris 
Under Troms og Finnmark fylkeskommune sin årlige Friluftslivsamling i Tromsø torsdag 3. 
november ble Friluftslivets ildsjelpris for Troms i 2022 delt ut. Prisen gikk til Sørreisa O-lags 
Arvid Johansen og Jon Helge Vaeng. I juryens begrunnelse heter det bl.a. at «Årets vinnere 
får prisen for et særdeles glødende engasjement, skaperkraft og gjennomføringsevne. For et 
flott arbeid med å gi tilbud til aktivitet ute i sitt lokalmiljø– det å skape et godt lag har dere 
også klart. Resultatet er imponerende og med 120 poster for idretts og turglade orienterere i 
Sørreisa var det ny rekord for laget.» 
 
Sammen med prisen mottok prisvinnerne 10000 kroner på deling. Halvparten av beløpet ble 
brukt til å dekke personlige utgifter relatert til arbeid for o-laget, mens den andre halvparten 
er overført til o-laget til bruk for friluftsrelaterte aktiviteter.  
 
Samarbeid med andre 
Sørreisa O-lag er hele tiden på tilbudssiden og stiller opp med aktiviteter og andre tiltak så 
fremt vi har kapasitet alene eller i samarbeid med andre aktører. Bardu IL, Mellembygd OL 
og Målselv IL er nevnt lenger opp under avsnittet om turorientering. Norges 
orienteringsforbund er også en god samarbeidspartner innen turorientering, i tillegg til 
skoleorientering, tiltak for flyktninger og øvrige aktivitetstiltak. Vi vil også trekke Forum for 
natur og friluftsliv Troms samt Midt-Troms Friluftsråd som svært gode samarbeidspartnere. 
 

https://www.facebook.com/fabelaktiv/videos/437676448239318


Resultater 
O-lagets løpere har oppnådd følgende resultater i større løp i år: 
 
NM Ski-O sprint (D/H 17-20 og D/H 21, øvrige klasser inngikk ikke i NM) Tromsø 19. februar: 
Nr 1: Eli Blomseth Helgesen ( D 60) 
Nr 6: Hans-Martin Vaeng (H 50) 
 
Norgescup Ski-O mellom, Tromsø 20. februar: 
Nr 1: Eli Blomseth Helgesen ( D 60) 
Nr 3: Hans-Martin Vaeng (H 50) 
 
KM mellomdistanse, Nordreisa 20. august: 
Nr 1: Guri Løkse (D 60) 
Nr 2: Eirik Arne Sørensen (H 60) 
Nr 3: Hans-Martin Vaeng (H 50) og Ivar Helgesen (H 70) 
 
KM langdistanse med fellesstart, Nordreisa 21. august: 
Nr 1: Eli Blomseth Helgesen (D50) og Guri Løkse (D 60) 
Nr 2: Ivar Helgesen (H 70) 
Nr 3.: Eirik Arne Sørensen (H60) 
 
NNM sprint, Harstad 26. august: 
Nr 1:  Siw Andreassen (C-åpen 17-), Guri Løkse (D 70) 
Nr 2:  Eli Blomseth Helgesen (D 60) 
Nr 3:  Alvin Fyhn (H 40) og Eirik Arne Sørensen (H 60) 
 
NNM lang, Harstad 27. august: 
Nr 1: Kristoffer Nian Brovoll Vaeng (C-åpen 10-16), Suwimol P. Vaeng (N2-åpen 17-),  

Siw Andreassen (C-åpen 17-), Guri Løkse (D 70), Andreas G. Johansen (AK-Åpen) og 
Eirik Arne Sørensen (H 60) 

Nr 2: Heidi Gunnberg (D 60), Alvin Fyhn (H 40) og Ivar Helgesen (H 70) 
Nr 3: Eirik Lavik (AL-åpen) 
 
NNM stafett, Harstad 28. august: 
Nr 2:  Sørreisa O-lag (D 150: Guri Løkse, Siw Andreassen og Eli Blomseth Helgesen) 
           Sørreisa O-lag (H 150: Alvin Fyhn, Eirik Arne Sørensen og Hans-Martin Vaeng) 
 
Individuelle klasser: 
Nr 1: Stine-Mari Gabrielsen  (AL-åpen) og Andreas G. Johansen (AK-åpen) 
 
Barents Summer Games, kretsløp langdistanse, Tromsø 3. september: 
Nr 1: Kristoffer Nian Brovoll Vaeng (H 13-14) 
 
Barents Summer Games, KM sprint, Tromsø 4. september: 
Nr 2: Kristoffer Nian Brovoll Vaeng (H 13-14) 
Nr 3: Hans-Martin Vaeng (H 50) 
 



KM natt, Sørreisa 9. september: 
Nr 1:  Anita Brovoll Vaeng (C-åpen 17-), Liepa Pivoriunaite (D 11-12),  

Ida-Marie Hansen (D 17-), Kristoffer Brovoll Vaeng (H 13-14), Eirik Lavik (H 17-) og 
Eirik Arne Sørensen (H 60) 

Nr 2:  Agota Pivoriunaite (D 11-12), Frank Vidar Hansen (C-åpen 17-),   
Leiv Anders Paulsen (H 13-14) og Arvid Johansen (H 60) 
 

Medlemstall 
 

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

Kvinner 2 (2) 5 (5) 5 (5) 2 (1) 28 (32) 42 (45) 

Menn 2 (3) 1 (1) 2 (2) 0 (1) 24 (26) 29 (33) 

Totalt 4 (5) 6 (6) 7 (7) 2 (2) 52 (58) 71 (78) 
(2021-tall i parentes) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Kvinner 28 21 21 16 14 32 45 42 

Menn 36 28 26 25 22 37 33 29 

Totalt 64 49 47 41 36 69 78 71 

 
Som det fremkommer av tabellen har medlemstallet gått ned med ni personer i 2022 i 
forhold til i 2021. Nedgangen er størst i aldersgruppa fra 26 år og oppover.  
 
Vi bruker KlubbAdmin som vårt medlemssystem. Det ligger funksjonaliteter i KlubbAdmin vi 
kan bli flinkere til å benytte. Dette gjelder bl.a. fakturering og kommunikasjon med 
medlemmene. 

 
Økonomi 

O-lagets økonomi er fortsatt svært god. Årets økonomiske resultat viser et underskudd på 
12.063 kroner. O-laget har to bankkonti i Sparebanken Nord-Norge hvor saldoene til 
sammen er på rundt 363.148 kroner. I Storebrand har o-laget en høyrentekonto på rundt 
6.900 kroner, og i tillegg to Global fond-andeler hvor den samlede markedsverdien i dag er 
på rundt 237.373 kroner. 
 
Av tilskudd har Sørreisa O-lag fått følgende: 
 
Sørreisa kommune:  kr. 13.083 (LAM-midler) 
Norges idrettsforbund: kr. 8.677 (utstyrsmidler) 
Norges orienteringsforbund: kr. 24.000 (nybegynneropplæring, Grønne turer, Fadderordn.) 
FNF Troms:   kr. 6.000 (for aktiviteter i Friluftslivets uke) 
Fylkeskommunen:  kr. 5.000 (Postplukk i Gumpedalen) 
Senja Avfall:   kr. 2.100 (for strandrydding) 
Midt-Troms friluftsråd: kr. 2.500  (tur-o) 
Sparebankstiftelsen:  kr. 5.000  (tur-o) 
Arvid og Jon Helge:  kr. 5.000  (Ildsjelpenger) 
Totalt:    kr. 71.360 



Før sesongen fikk vi Ishavskraft tilbake som hovedsponsor. 3-årig samarbeidsavtale er 
inngått for årene 2022-2024, med mulighet for forlengelse etter avtale. Nye 3-årskontrakter 
er inngått med våre gode samarbeidspartnere gjennom mange år, Ferdighus og Bakkehaug 
Bil, som forlenges med 1 år om gangen inntil de sies opp. Videre kom Revisorkompaniet kom 
som sponsor med avtale for 1 år om gangen. Alle disse gode støttespillerne for oss har sine 
logoer liggende på o-lagets hjemmeside. Vi benytter anledningen til å takke for godt 
samarbeid.  
 

Kontrollutvalgets beretning 
Se vedlegg 

 
Oppsummering 
Nok et aktivt år er tilbakelagt der all vår aktivitet har vært tuftet på idrettens grunnverdier 
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
Vi ser en liten nedgang i medlemstallet i forhold til 2021. Videre var det i år en liten nedgang 
i antall unike deltagere i O-jakta i forhold til 2021, men en klar økning i antall deltagere med 
minst fem løp. Det viser at vi har klart å engasjere flere til å delta oftere. For Stolpejakten var 
det en nedgang i forhold til 2021, men vi hadde likevel flere deltagere enn i 2020.  
 
I år satte vi ny rekord i antall poster i turorienteringen. 120 poster ble satt ut fra Brøstadbotn 
i vest til Rabban i øst, fra Hemmingsjord i nord til Heia i sør. Nytt av året var en tur med 
historiske poster. Det ble dermed hjertetrim, hjernetrim og historieopplæring på samme tur.  
 
Vi har arrangert tre løp på kretsnivå. Det mest spesielle var Retroløpet lørdag 2. juli med de 
to lengste løypene identisk med løyper fra 1968. Ingen klarte å tukte 1968-tidene. Det var 
også spesielt å bli anmodet om å avlyse løpet pga for høy temperatur noe det ikke er ofte 
man opplever.   
 
At vi er et aktivt o-lag blir lagt merke til, noe som bl.a. medførte at vi ble invitert til å være 
med på film som ble sendt i forbindelse med en Extra-trekning på NRK. Vi fikk dermed 
nasjonal oppmerksomhet.  
 
På slutten av året ble vi involvert i et opplegg for flyktninger. Det er flott å kunne gi tilbud til 
denne gruppen. 
 
Sørreisa O-lag består av mange ildsjeler. I år ble to av disse berømmet med Årets ildsjelpris i 
Troms. Æren deles med alle andre ildsjeler i klubben.  
 
Hjemmesiden og Facebook brukes aktivt for å dele informasjon, og det vil være viktig å holde 
trykket oppe her. På Facebook har vi 474 følgere der 58,6% er kvinner. Majoriteten av alle 
følgerne er selvsagt fra Norge, men vi har også følgere fra USA, Italia, Sverige, Tyskland, 
Danmark, Finland, Frankrike, Japan og Sveits.  
 
Avslutningsvis kan det trekkes frem at det var godt og endelig få gjennomført en skikkelig 50-
årsfeiring selv om den kom to år på etterskudd. 



Vi i Sørreisa O-lag ønsker alle gamle og nye medlemmer velkommen til gode opplevelser i lag 
med oss i 2023 og videre fremover.  
 
Sørreisa 26.02.2023 
For styret i Sørreisa O-lag 

 
Leder 
 
 
Vedlegg:  
Kontrollutvalgets beretning 
   


