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BÆKKELAGETS SPORTSKLUB 

ORIENTERING 

 

    ÅRSBERETNING 2021 

1. ADMINISTRASJON 
 

På årsmøte i o-gruppa 26.01.2021 ble følgende valgt 

Leder     Martin Schälli   1 år (ikke på valg) 

Nestleder    Svend Sondre Frøshaug  2 år (gjenvalg) 

Sekretær    Håkon Meland-Tangen 1 år (ikke på valg) 

Styremedlem, økonomi  Lovise Fremstad     2 år (ny) 

Styremedlem, utdanning   Olav Eide      1 år (ikke på valg) 

Styremedlem, elite   Anders Storbråten  1  år (gjenvalg) 

Styremedlem, rekrutt   Pål Christian Ingierd       1 år (gjenvalg) 

Styremedlem, kart   Magne Ninauve Jutulstad 1 år (ny) 

Styremedlem, Stolpejakt  Ingeborg Øderud  1 år (gjenvalg) 

 

 

Komitéer og andre verv som ble oppnevnt: 

 

Trenings- og uttakingskomité: Ander Storbråten (leder), Eskil Sande Gullord, Martin 

Schälli, Johan Brunberg.  

 

Sportslig gruppe: Martin Schälli, Anders Storbråten, Eskil Sande Gullord. 

 

Valgkomite: 

Leder               Felix Breitschädel 

Medlem                Wolfgang Kampel 

Medlem Johan Brunberg 

 

 

  

Administrative oppgaver og verv utenfor o-gruppa: 

 

Svend Sondre Frøshaug representerte BSK på kretstinget til AOOK i 2021. 

Olav Eide har vært representant i Rekrutterings- og utdanningsrådet (RUR) i Akershus og 

Oslo Orienteringskrets (AOOK). 

 

Anders Storbråten har vært leder av Norway Cup rådet.  

Kristian Ruud har vært medlem av valgkomiteen i BSK (hovedklubb). 

Pål Christian Ingierd har vært varamedlem av valgkomiteen i BSK (hovedklubb). 

Arne Martin Torgersen har vært varamedlem av kontrollkomiteen i BSK (hovedklubb). 

 

Vi holdt 10 styremøter i 2021. 

 

Antall aktive voksne medlemmer i O-gruppa (betalt aktivitetsavgift) for 2021 er 68, en stor 

oppgang fra 58 i 2020. I tillegg har vi 59 aktive rekrutt og ungdommer.   
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Landslagsrepresentasjoner: Pga Covid 19 ble den internasjonale sesongen noe redusert og 

deltakelse av BSK sine løpere redusert. Ralph Street representerte Storbritannia på både VM 

og verdenscup. Henry McNulty løper verdenscup. 

Følgende løpere var del av landslagsgrupper i 2021 Ralph Street, Nicolas Simonin, Henry 

McNulty, Cornelius Bjørk.   



4 

 

2. RESULTATER 

2.1 Internasjonale resultater 

Verdensmesterskap Tsjekkia 

Langdistanse: 

18 Ralph Street United Kingdom 1:50:07 +14:12 

Mellomdistanse 

27 Ralph Street United Kingdom 49:06 +9:35 

 

Verdenscup Sverige 

Ralph Street 
Lang 49, 

Mellom 19, 
Stafett disk 

Henry McNulty Mellom disk 

Verdenscup Italia 

Ralph Street 
Lang 36, 

Mellom 22, 
Sprintstafett 5  

 

 

2.2 Nasjonale resultater 

NM-sprint Finale (Heming) 

  

 

NM-Knockoutsprint (Heming) 

   
 

NM-langdistanse (Porsgrunn) 

 

https://eventor.orienteering.org/Athletes/Details/16782
https://eventor.orienteering.org/Events/ResultList?eventId=7064&organisationId=220
https://eventor.orienteering.org/Athletes/Details/16782
https://eventor.orienteering.org/Events/ResultList?eventId=7062&organisationId=220
https://eventor.orienteering.org/Athletes/Details/16782
https://eventor.orienteering.org/Athletes/Details/16782
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NM-mellomdistanse Finale (Porsgrunn) 

 

 

Hovedløpet Lang 

 
 

Hovedløpet Sprint 

 
 

Klubbmesterskapet 

Sindre Sandven ble årets klubbmester. 
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2.3 Stafetter  

Tiomila 

Pga Covid 19 ble Tiomila avlyst i 2021.  
 

Jukola & Venla, Rovaniemi, Finland 

Etapp Löpare Placering Resultat Skillnad 
Placering 
på etappen Etapptid 

1 McNulty 
Henry 

23 1:13:45 +2:52 23/935 1:13:45 

2 Simonin 
Nick 

17 (-6) 2:26:06 +2:14 18/895 1:12:21 

3 Forseth 
Indgaar
d Jo 

15 (-2) 4:03:02 +3:17 23/852 1:36:55 

4 Edén 
Fredrik 

17 (+2) 5:01:02 +9:37 37/836 58:00 

5 Sandve
n Sindre 

18 (+1) 5:56:44 +12:50 32/810 55:42 

6 Kvaal 
Österbö 
Öystein 

18 7:00:33 +20:35 28/781 1:03:49 

7 Street 
Ralph 

16 (-2) 8:25:44 +23:12 9/750 1:25:10 

 

 

NM stafett– senior (Porsgrunn) 

 

 

 

 
 

NM sprint stafett– senior (Porsgrunn) 

  

https://online.jukola.com/tulokset/se/j2021_ju/ju/tilanne/1/0/?eka=0&korosta=80
https://online.jukola.com/tulokset/se/j2021_ju/ju/osuusajat/1/?eka=0&korosta=80
https://online.jukola.com/tulokset/se/j2021_ju/ju/tilanne/2/0/?eka=0&korosta=80
https://online.jukola.com/tulokset/se/j2021_ju/ju/osuusajat/2/?eka=0&korosta=80
https://online.jukola.com/tulokset/se/j2021_ju/ju/tilanne/3/0/?eka=0&korosta=80
https://online.jukola.com/tulokset/se/j2021_ju/ju/osuusajat/3/?eka=0&korosta=80
https://online.jukola.com/tulokset/se/j2021_ju/ju/tilanne/4/0/?eka=0&korosta=80
https://online.jukola.com/tulokset/se/j2021_ju/ju/osuusajat/4/?eka=0&korosta=80
https://online.jukola.com/tulokset/se/j2021_ju/ju/tilanne/5/0/?eka=0&korosta=80
https://online.jukola.com/tulokset/se/j2021_ju/ju/osuusajat/5/?eka=0&korosta=80
https://online.jukola.com/tulokset/se/j2021_ju/ju/tilanne/6/0/?eka=0&korosta=80
https://online.jukola.com/tulokset/se/j2021_ju/ju/osuusajat/6/?eka=0&korosta=80
https://online.jukola.com/tulokset/se/j2021_ju/ju/tilanne/7/0/?eka=0&korosta=80
https://online.jukola.com/tulokset/se/j2021_ju/ju/osuusajat/7/?eka=0&korosta=80
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3. TRENING OG UTTAK  
 

3.1 REKRUTTERING/ UNGDOMSAVDELINGEN  

O-gruppa har i 2021 opplevd en stor tilvekst av rekrutter i råtassgruppa 8-12 år. Totalt har det 

vært rundt 70 medlemmer i Spond-gruppa til råtassene, og på det meste har vi vært rundt 50 

barn på trening. Det er ca en dobling fra fjoråret og svært gledelig. Økningen kan nok 

forklares i jungeltelegrafen om et veldig godt sosialt miljø samt gode og morsomme treninger. 

Vi fikk nok også en god drahjelp av at orienteringstrening var en av få treninger som var tillatt 

på vårparten pga Covid-19 restriksjoner.  

 

Råtassene har hatt fast ukentlig trening mandager på Ekeberg/Brannfjell. Trenere har vært 

Aasne Fenne Hoksrud, Håkon Meland-Tangen, Pål Christian Ingierd, Carl Godager Kaas, 

Lene Godager Kaas, Espen Lauritzen, Eirik Hagen, Bård Thorsen og Bjørg Lyngstad. I starten 

på sesongen hadde vi også god hjelp av Egil Johansen.  

 

Råtassene stilte mannsterke opp på o-gruppas sommeravslutning i juni og klubbmesterskapet i 

oktober. Vi hadde også 11 råtasser som deltok på AOOK sin o-troll leir på Siggerud. Det er en 

liten kjerne på 6-7 råtasser som deltar på ordinære o-løp. Vi har fått med noen nye på o-løp i 

2021, men skulle gjerne sett enda flere. Det får bli et satsningsområde i 2022.  

 

Ungdomsgruppa 13-16 år har vært relativt stabil i 2021 med 6-7 ungdommer på trening, og en 

hard kjerne på 4-5 som deltar aktivt på o-løp. Simen Wästlund var trener første halvdel av 

sesongen, men har pga egen satsning på ultraløp måtte trekke seg tilbake. Olav Eide har 

steppet inn og arrangert ungdomstreninger siste halvdel av sesongen, samt at ungdommene i 

stadig større grad også deltar på treningstilbudet til jr/sr.  

 

I 2022 vil vi etablere en ny ungdomsgruppe med de eldste barna fra råtassgruppa (12-13 år). 

Den erfarne ungdomsgruppa med 15-16 åringer vil i hovedsak trene sammen med jr/sr.  

 

Viktor Meland-Tangen ble stemt fram som årets vinner av “Sølvdobla”, for sin innsatsvilje, 

sosiale bidrag og sportslige utvikling.  

 

BSK hadde i år 4 deltakere på Hovedløpet som ble arrangert i Levanger. Resultatmessig 

trekker vi her fram Jonas Fenne Ingierd sin sølvmedalje på langdistansen i H15 og Viktor 

Meland-Tangen sin 10.plass på sprint i H14. 

 

De viktigste resultatene for ungdomsløperne sesongen 2021: 

 

Hovedløpet langdistanse, Levanger 

2 Jonas Fenne Ingierd (H15) 

28 Viktor Meland Tangen (H14) 

35 Markus Hirsch (H15) 

48 Aksel Eide (H15) 
 

Hovedløpet sprint, Levanger 

10 Viktor Meland-Tangen (H14) 

29 Markus Hirsch (H15) 

DSQ Aksel Eide (H15) 
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DSQ Jonas Fenne Ingierd (H15) 
 

KM langdistanse, Østmarka OK 

2 Jonas Fenne Ingierd (H15-16) 

6 Viktor Meland-Tangen (H13-14) 

 

KM Stafett, Ås 

3 BSK 1 (Jonas, Vegard+Viktor, Markus) 

 

KM Sprint, Raumar 

7  Viktor Meland Tangen (H13-14) 

14 Jonas Fenne Ingierd (H15-16) 

19 Markus Hirsch (H15-16) 

 

KM mellomdistanse, Nydalen 

2 Jonas Fenne Ingierd (H15-16) 

22 Markus Hirsch (H15-16) 

DSQ Aksel Eide (H15-16) 

 

KM Natt, Fet OL 

1 Jonas Fenne Ingierd (H15-16) 

6 Markus Hirsch (H15-16) 

DSQ Aksel Eide (H15-16) 

 

Norsk O-festival sprint, Kongsberg 

3 Jonas Fenne Ingierd (H15) 

17 Markus Hirsch (H15) 

21 Aksel Eide (H15) 

 

Norsk O-festival mellom, Kongsberg 

3 Jonas Fenne Ingierd (H15) 

17 Markus Hirsch (H15) 

19 Aksel Eide (H15) 

 

Norsk O-festival lang, Kongsberg 

8 Jonas Fenne Ingierd (H15) 

22 Markus Hirsch (H15) 

24 Aksel Eide (H15) 

 

Sørlandsgaloppen sammenlagt 

1 Jonas Fenne Ingierd (H15-16) 

28 Markus Hirsch (H15-16) 

 

Trimtex Cup sammenlagt 

2 Jonas Fenne Ingierd (H15-16) 

14 Viktor Meland-Tangen (H13-14) 

23 Markus Hirsch (H15-16) 

41 Aksel Eide (H15-16) 
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3.2     JUNIORER/SENIORER 

Covid 19 påvirket sesongen for juniorer og elite også i 2021. Vårsesongen var spesiell med 

nedstegninger av løp og store restriksjoner på hvem som fikk tillatelse til å delta på trening. 

Tiomila ble nok engang avlyst mens Jukola ble flyttet til August. Usikkerheten rundt 

krisehåndtering påvirket BSKs opplegg betydelig og stilte høye krav og fleksibilitet til 

treningsplanlegging i regi av trener Eskil Gullord og sportslig gruppe.  

Treningsmiljøet har tatt enda et steg i både kvalitet og deltakelse. Eskil har sikret et helhetlig 

opplegg gjennom 2021. En spesiell takk til Anders som har brukt mye tid på å støtte Eskil i 

hans trenervirke og postutsetting.  

Faste intervalltreninger på og i terreng på Grønmo gjennom vinteren og o-tekniske økter med 

høy kvalitet i forberedelse til og gjennom sesongen har vært kjernen i det ukentlige 

treningsopplegget. Vi har gjennomført dags-samlinger, en «Jukola» samling på på Tynset, en 

NM forberedende samling og en høstsamling mot neste årets Tiomila. 

Høydepunktene var NM sprint i Frognerparken der BSK tar medaljer alle dager. NM sprint 

individuelt: Bronse Ralph Street (H21), Bronse Cornelius Bjørk (H19-20), 6.plass Øystein 

Kvaal Østerbø (H21) NM knockoutsprint: Bronse og gjennombrudd Aasne Trømborg (D21) 9 

plass og gjennombrudd Vegard Ølstad Dahlberg (H21) som var bare noen meter fra plass i 

finalen. NM sprint stafett: Bronse med Malin Sandstad, Øystein Kvaal Østerbø, Ralph Street 

og Aasne Trømborg.   

Nm mellomdistanse: 7 plass Tilda Johansson (D21)      

Sportslig gruppe klarte å forsterke laget inn mot 2021, Cornelius Bjørk fra Sandefjord. Tilda 

Johansson fra OK Orion. Mot slutten av året har også Anders Vister meldt overgang fra 

Nydalen SK.  

Den sportslige ledelsen har et sterkt ønske om å fortsette å tilrettelegge for både bredden og 

toppen, samt å utvikle sporten ved bruk av teknologi. Fremover er det tre tydelige 

satsingsområder for å gjøre BSK til et av de beste utviklingsmiljøene i verden: 

- Sprintsatsning – den eneste og beste i Norge 

- Stafettsatsning skal skape bredde, resultater og motivasjon 

- VM satsning som støtter forberedelser for toppløperne våre.  

 

Sindre Sandven ble årets klubbmester, mens Ralph Street fikk utmerkelsen for “årets 

sportslige prestasjon” med en rekke topp 3 stafettider i NM, WC og WOC. seieren.  

 

4. ANLEGG 
4.1 Anlegg-Materiell 

Når det gjelder utstyr har vi i 2021 kjøpt inn nye postenheter og tidtakingsutstyr fra EMIT. 

Utstyret ble finansiert gjennom tilskudd fra Sparebankstiftelsen. 

Noname har kledd BSK i nye klær med nytt design. BSK har en rabattavtale for både standard 

Noname klær og NVii terreng- og orienteringssko.  

4.2 Anlegg-Kart 
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Årets kartarbeid har hatt fokus på å fortsette vår satsing på kart. Rentegning av kart, synfaring 

av produksjon av helt nye kart, salg av kart og bistand til skoler som ønsker å benytte våre 

kart i undervisning.  

Kart:  

● Kollåsen (skogskart) ble ferdigstilt og under godkjenning. 

● Vangen (skogskart) ble ferdigstilt og godkjennes til våren. 

 

Kartprosjekter:  

• Ekeberg og Hvervenbukta er de to neste kartene som er prioritert. 

 

Kartsalg:  

● Det kommer veldig få henvendelser om kjøp av kart. De få som kommer, kommer på 

mail til kartansvarlig. Det er p.t ikke kartsalg fra BSK kontoret. 

 

Kart i undervisning:  

● Orientering er en populær aktivitet i gymundervisning spesielt ved ungdomsskolene i 

området. Orientering i skolen er ofte elevenes første møte med o-sporten og BSK 

ønsker derfor et godt samarbeid med skolene for at kart og opplegg skal ha god 

kvalitet. BSK har på oppfordring tegnet opp løyper i OCAD og levert en del kart til 

bruk i undervisning. BSK har et ønske om å lage skolekart for Nedre Bekkelaget skole 

i 2022 
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5. OPPLÆRING/KURS 
En ungdomsløper og en forelder gjennomførte kurs i tegning av skolekart dette året, og det er 

hittil 7 som tatt dette kurset i orienteringsgruppa.  

Sammen med ungdommen som gjennomførte samme kurs i fjor, tegnet 4 ungdommer 3 

skolekart (Nordseter, Nordstrand og Kastellet) i 2021.  

  

Skolekartene er lastet opp på skoleorientering.no, og kan benyttes fritt. Det er nå 7 skolekart i 

vår kartdatabase. Arbeidet tenkes videreført med flere skoler i 2022.  

Utvikling av skolekart er ønsket av NOF som del av arbeidet med å introdusere orientering til 

barn, og bidrar til klubbens rekrutteringsarbeid.  

Det å tegne skolekart har også vært en populær sommerjobb til våre ungdomsløpere siste to 

år, og arbeidet lønnes av den støtten klubben får fra NOF gjennom Sparebankstiftelsen. 

 

Kompetanse på tegning av kart er prioritert, og inngår i strategien for å vedlikeholde og 

videreutvikle klubbens kart. 

  

Trenerkurs har tidligere vært økonomisk støttet av hovedgruppen, men skal nå dekkes av de 

enkelte gruppene.  

Kursdeltakere fra orienteringsgruppa kan melde seg direkte på “Trener 1” og “Trener 2”, 

mens kostnader i forbindelse med “Trener 3” skal vurderes av styret.       
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6. ØKONOMI/SPONSORER 
  

Fjoråret bar nok en gang preg av pandemien med et betydelig redusert aktivitetsnivå. 

Årsregnskapet viser en egenkapital på kr. 307 201, pluss årets overskudd som er på kr. 43 

612. Samlet egenkapital viser derfor kr. 350 813. 

  

Norway Cup ble avlyst for andre året på rad og gjorde at inntekten ble redusert med kr 176 

447 (basert på nytt fordeling modell som ble innført etter o-gruppa årsmøte i fjor). De 

planlagte løpene Oslo City Cup og BSK-løpet var heller ikke mulig å gjennomføre. Vi fikk i 

den anledning en koronastøtte på kr. 31 925 som er postert under «andre tilskudd og 

inntekter». Inntekter løp på kr. 48 000 er inntekter generert av Oslo Sti-cup. 

  

Stolpejakten har også i år generert gode inntekter for klubben (samlet overskudd på kr 175 

868, kr 146 618 over budsjett) og kompenserte godt for frafall av andre inntekter. Vi fikk et 

tilskudd fra Miljødirektoratet på kr. 100 000 (konto statlige bidrag) og overføringer fra 

samarbeidspartnere (Lions Club Oslo/Norstrand, Norstrand Vel, bydel Norstrand, 

Sparebankstiftelsen, Spleis, Brannvern, Shell Kastellet, Norstrand Blad, Best Helse) 

  

Andre sesong med turorientering ga et overskudd på kr 86 680. Har har vi etablert gode maler 

for kart og opplegg som gjør fremtiden enklere.   

 

I 2021 innførtes også noen endringer i forbindelse med aktivitetsavgifter (besluttet på forrige 

årsmøte). Her har den økte fellesavgiften i kombinasjon med medlemsøkning for rekrutt og 

ungdom gitt størst utslag. Det resulterte i inntekter på kr. 69 034 over budsjett.  

  

Et redusert aktivitetsnivå fører naturligvis til lavere utgifter. 10Mila-avlysningen har gitt de 

største utslagene i denne forbindelse, men øvrig reduksjon i deltakere på bl.a. Jukola og 

NM/VM-samlinger har også hatt betydning her. Totalt reduserte vi kostnader med kr 232 429, 

og inntekter minsket med kr 75 152 sammenlignet med budsjett.  

  

Det har også blitt høyere lønnskostnader enn først antatt, av den enkle grunn at Eskil sin 

stillingsprosent ble økt til 70% fra 1. oktober 2021. Det er også et relativt stort avvik på kjøp 

av utstyr, som kan forklares med at kjøpe inn ekstra klær til de unge i klubben og at vi brukte 

tilskudd fra Sparebankstiftelsen (kr 50 000.-) til innkjøp av tidtakingsutstyr. Denne posten må 

ses i sammenheng med inntekter salg av klubbtøy. Det er slik at vi har mye utstyr på lager nå 

som trenges å selge ut i 2022 (se varelager i balansen). 

  

Under andre kostnadsgodtgjørelser faller utbetaling av utøverstipender for elite, noe som ikke 

var budsjettert for, men måtte tas over av o-gruppa pga endre tilskuddsmodell gjennom 

Norway Cup. 

  

Alt i alt har vi som nevnt innledningsvis fått et resultat på kr. 43 612, noe som er kr. 41 437 

mindre enn budsjettert. Dette er et veldig bra resultat gitt at klarte å kompensere frafall av 

inntekter på over kr 250000. 
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7. ARRANGEMENTER 
 

O-gruppa har arrangert følgende arrangementer i sesongen 2021:  

 
 

 

Mai – November 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 april – 25 april  

 

Stolpejakten Nordstrand 

Over 12 000 har registrert seg som stolpejegere i årets opplegg 

og vi har  registrert hele 430774 besøk på våre stolper. I snitt har 

hver deltaker besøkt 33 stolper. Vi hadde i år 130 stolper ute på 4 

forskjellige områder Nordstrand (inkl. Sæter og Ormsund)  

Hvervenbukta, Sørmarka, og Mortensrud. 

Stolpejakt gruppa har i 2021 bestått av Ingeborg Øderud, Karen 

Johanne Strømstad, Arne Torgersen og Håkon Meland-Tangen . 

 

Oslo City Cup løp 3  

BSK ble tildelt løp 3 i OCC 2021. På grunn av pandemien ble 

ordinært arrangement avlyst. Arrangørklubbene ble enige om at 

samtlige løp skulle gjennomføres som åpne treningsløyper med 

sprintorientering. BSK arrangerte treningsløp nr. 3 fra Brannfjell 

med Eskil Gullord som løypelegger. Deltagerne ble oppfordret til 

å laste opp tracking og tid i Livelox. 53 deltagere lastet opp GPS 

spor og vi antar at arrangementet fikk i overkant av 100 deltagere 

totalt.  

 

Mars – Desember Turorientering i Sørmarka og Østmarka “Postplukker´n”.  

Sesong nummer 2 av tur-o hadde ytterligere vekst og viser at vi 

har et godt tilbud. Nytt av året var at vi lagde printet hefte med 

alle kartene til glede for alle som kjøpte Postplukker´n.  

Postplukkern haddde i år to perioder i tillegg til vintertur-o og 

advents-tur-o, har vi hatt ute 284 poster i skogen.. 

Sted: Grønmo, Stensrud, Sørmarka, Ekeberg, Klemma, Kollåsen, 

Hvervenbukta, Krokhol, Greverudåsen m.m. 

Ansvarlig: Anders Storbråten og Maria Torgersen med hjelp av 

Eskil Gullord, Halvor Jutulstad og Egil Johansen og Pål 

Christian Ingierd 

Mai - Juli Oslo sticup.  

Second edition. 6 løp/etapper. Alle løypene ble merket i terrenget 

i den respektive uka, slik at det ble enkelt å finne frem. Det ble 

hver uke presentert to løyper, en kortere variant og en lengre. 

Deltager bestemmer selv når konkurransen løpes. Det er lov å 

løpe flere ganger og din beste tid teller. Tider og segmenter 

kobles opp mot Strava.  

Sted: Skullerud, Grønmo, Østmarksetra og Ekeberg.  

Ansvarlig: Wolfgang Kampel, Felix Breitschädel, Nicolas 

Simonin og Anders Storbråten. 

23.10.2021 Klubbmesterskapet 

46 deltakere (18 i jaktstartklasse + 28 under 13 år) 
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Sted: Skullerudmosen 

Ansvarlig: Ingeborg,Truls og Pål Chr 

Etter løpet hadde vi en samling på Skullerudstua med lunsj og 

premieutdeling. Sindre Sandven ble årets klubbmester og Ralph 

Street ble hedret med Årets prestasjon. Viktor Meland-Tangen 

fikk vandrepokalen Sølvdobla som deles ut hvert år til en 

talentfull ungdomsløper. I klassen under 13 år var det 100% 

premiering - luer eller pannebånd fra klubbtøykolleksjonen.  

Tidlig i sesongen ble det klart at 10MILA 2021 ble avlyst. BSK tok derfor initiativ til å 

gjennomføre en alternativ stafett fra Sørmarka konferansehotell etter dialog med NOF samt et 

utvalg av de største stafettklubbene i landet. Arrangementet ble avlyst da det i april ble klart at 

et slik arrangement ikke ble mulig å gjennomføre grunnet smittesituasjonen. Dette gjelder 

også det planlagt BSK løpet.  
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8. HANDLINGSPLAN/OPPSUMMERING 
2022 var andre året på rad som har vært påvirket av Covid 19. Mye av vårsesongen ble avlyst 

eller utsatt til høsten. Det gjorde at både den nasjonale og internasjonale sesongen ble 

komprimert til noen få måneder på forsommeren og høsten. Tiomila, som er et av de største 

arrangementene, måte avlyses. Treningsvirksomheten klarte vi å opprette med stor deltakelse 

innenfor de gjeldende restriksjoner gjennom nesten hele året.  

Avlysning av Norway Cup og vårt eget arrangement (Oslo City Cup) gjorde at 

inntektsgrunnlaget til o-gruppa ble enda en gang satt på prøve. God økonomistyring og et 

forbedret inntektsgrunnlag gjennom Turorientering, Stolpejakten, Sti-Cup og ulike 

støtteordninger gjorde at vi leverte likevel et positiv resultat på XX til tross for frafall av ca 

200 000.- gjennom Norway Cup.  

Årets høydepunkter: 

- Stolpejakten leverte enda et rekordår med over 12 000 deltakere! Det største 

helsetilbud og arrangement i området! 

- Andre sesong for Turorientering var en suksess: 284 poster var satt ut fordelt på flere 

perioder. Rundt 300 deltakere. 

- Andre sesong med Oslo Sti Cup ble både hyppig besøkt og skapte nesten 50 000.- i 

inntekter.      

- Treningsvirksomhet har tatt nye høyder. Omtrent 50 (nest en dobling sammenlignet 

med fjoråret) rekrutter og 6-7 ungdommer har vært på våre treninger og sikrer 

fremtiden vår. Seniortreninger holder høy kvalitet og  god deltakelse gjennom hel året. 

Spesiell jentegruppen vokser.  

- Klubbmesterskap ble gjennomført på Skullerudåsen med god deltakelse av både unge 

og voksne. Arets klubbmester ble Sindre Sandven. 

- Gode sportslige resultater på både NM og Jukola. Ralph Street løp VM. 

Styret har skapt et bedre økonomisk fundament for fremtiden hvor vi ønsker å sikre et godt 

sportslig tilbud i alle aldersklasser. Året økonomiske resultat viser at vi er bedre rustet for et 

kriseår som gir oss mer handlingsrom for årene som kommer. 

Kart er vårt viktigste anlegg. Med revidering av Kollåsen og synfaring av Bysætermåsan/ 

Vangen har vi utvidet og forbedret vår kartdatabase.  

I 2022 kommer vi til å arrangere Oslo City Cup og veteran-NM.   

Vi er meget takknemlig for den store frivillige innsatsen av mange. Stolpejaktgruppen (Karen 

Johanne, Arne, Håkon og Ingeborg), Tur-o (Anders, Maria, Pål Christian) og alle trenere 

(Åsne, Håkon, Simen, Olav, Pål Christian, Eskil, Lovise samt mange hjelpetrenere) og mange 

flere gjør at vi kan drive og tilby orientering til et bredt publikum. Stor takk til styret som 

setter premisser for virksomheten vår. 


