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Styret i O-gruppa har bestått av: 

Leder:   Vibeke Lamark  

Kasserer:  Jan Inge Lunde 

Sekretær:  Aslaug Neteland 

Styremedlem: Oddvar Taksdal Leder sportslig utvalg 

Styremedlem: Tor Brekken  Leder teknisk utvalg 

  

Styret har avholdt 7 styremøter i løpet av sesongen. 

 

Medlemstallet endte på 106 (75 i 2011) medlemmer gjennom 2012 

 

Følgende løp ble arrangert i 2012: 

 

4. januar Nattløp – Kalbergskogen  

 Ansv. Bjarne Gimre – Ove Oaland 

14. januar Vinterkarusell – Kalbergskogen 

Ansv. Trond Lamark 

28. januar Vinterkarusell – Øksnevadskogen Nord  

 Ansv. Ragnhild Auglænd – Vibeke Lamark  

8. mai Nærløp lang – Kringleli 

Ansv. Erling Mauland – Agnar Lien 

13. mai 

 

Kretsløp sprint – Ganddal stadion 

Ansv. Kjell Svihus – Stig Alvestad  

21. mai 

 

Klubbkarusell – Lundehaugen  

Ansv. Tor og Torill Brekken  

30. mai Bedriftsløp – Øksnevadskogen Sør  

 Ansv. Per Ingar Hadland – Erik Lima  

18. juni Klubbkarusell – Ganddal skole 

 Ansv. Svein Erik Kvame – Per Olav Haarr  

8. august 2-mannsstafett – Vagleskogen  

 Ansv. Fredrik Sandal 

13. august Klubbkarusell – Sandved 

 Ansv. Arild Aasheim – Anne Marie Gausel 

20. august Lagkonkurranse D/H12 og yngre – Handelandsmarka  

 Ansv. Aud H. Taksdal – Zoe Griffin – Ann Karin Tjørhom – 

Vibeke Lamark 

26. august KM stafett - Vigreskogen 

 Ansv. Jan Inge Lunde – Oddvar Taksdal 

3. september 

 

Klubbkarusell – Vagleskogen 

Ansv. Kristin Skadsem – Marte Skadsem Eikelmann 

25. september Nærløp sprint – Ganddal stadion 

Ansv. Otte Omdal – Trond Lamark 

  

  

Klubbmesterskapet ble arrangert i Øksnevadskogen Nord 1. oktober. Løpsleder og 

løypelegger var Jonas og Arne Kristian Espedal (SO). Her deltok 51 av klubbens 

løpere, samt 3 gjesteløpere og kvelden ble avrundet med pizza og drøs på 

klubbhuset. Zoe og Tim Griffin arrangerte Høstkarusell/klubbmesterskap for SO i 

november som gjenytelse. 

 

Sesongavslutningen ble avholdt på klubbhuset 6. desember. 72 medlemmer og 

familiemedlemmer deltok i god tradisjonell ånd. 

 

Klubben har i 2012 sesongen hatt 98 aktive løpere.  

 



Vi har i 2012 hatt 1 løper med på kretslaget, samt 1 ROOTS-løper.  

 

I løpet av sommeren deltok flere av klubbens løpere på ulike ”ferieløp” i inn- og 

utland.  

 

O-festivalen gikk på Beitostølen. 16 av våre løpere deltok. Beste resultat her 

oppnådde Aud H.Taksdal med en første, andre og en tredje plass i D35 og Arild 

Aasheim med 2 andreplasser og en fjerde plass i H45. 

 

Sesongens høydepunkt var klubbens deltakelse på verdens største o-stafett. Vi 

hadde to lag på Venla (damer) og to lag på Jukola (herrer). 

 

Vi stilte med 7 løpere i NM. Beste resultat ble en flott 18. plass for stafettlaget i 

herreklassen. Dette var også i år best av Rogalandslagene. Stig Alvestad leverte 

også meget gode resultater med 26. plass i finalen i mellomdistanse. I NM sprint og 

NM ultralang oppnådde Stig sterke 14. og 13. plass.  

 

Vi hadde ikke deltakere på Hovedløpet/o-landsleiren i 2012. 

 

Sportslig har 2012 sesongen gitt oss: 

 21 KM-medaljer, 7 gull, 4 sølv og 10 bronse (23 i fjor) 

 2 rankingvinnere, 2 andreplasser og 3 tredjeplasser 

 Aud Hognestad Taksdal passerte 50 individuelle KM-gull i år! 

 Vi vant sprintkampen for andre gang på rad og har nå to napp i vandrepokalen 

 

 

For komplett sportslig oversikt vises til egen rapport m/vedlegg 

 

Nybegynnerkurset, som ble arrangert 2 kvelder i april, talte 15 deltakere.  

 

Vi presenterte o-idretten på idrettsskolen til Ganddal IL også i år. 

 

Det har blitt gitt ut 3 nye kart 2012 

 

Regnskapet viser et underskudd på kr 25’ på drift, og et underskudd på ca kr.121’ 

på kart. Det vises til detaljert regnskap fra kasserer.   

 

 

Klubben har også i år arrangert tur-orientering på 4 ulike kart rundt i distriktet. Se 

egen rapport. 

 

Også i 2012 ble det solgt adventskalendere for Lions-Ganddal. 

 

 

 Representanter til Kretsting i Rogaland O-krets: 

 Tor Brekken 

 Vibeke Lamark 

 

 Styreverv i Rogaland O-krets for år 2012: 

 Leder:    Trond Lamark 

 Nestleder:   Aud Hognestad Taksdal 

 Leder kartutvalg:   Jakob Karlsen 

 Medlemmer av TRUR 

 Morten Sundli 

 Oddvar Taksdal 

 Alf Johan Lima 

 

 Trener kretslaget: Stig Alvestad 

 



 

 Representant til GIL’s hovedstyre:  Vibeke Lamark  

 

 

Styret vil takke alle som har hjulpet til med klubbens drift og arrangementer på en 

eller annen måte i 2012 

 

Ganddal, 13. januar 2013 

 

For styret 

 

Vibeke Lamark 



SESONGEN 2012 
 

 
 
Denne sesongen har klubben hatt 98 løpere som har stilt på løp. De har til 

sammen sørget for nær 1469 o-starter, da har vi regnet med alle terminfesta løp 
her i kretsen, i Norge og i utlandet. Det er en økning på ca 180 starter.  Antallet 

løpere er økt fra 88 til 98.  Største grunnen til denne økningen er veldig bra 
deltagelse i klubbkampen.  På flere løp her stilte vi med 60 deltagere.  I tillegg har 
vi også hatt god rekruttering som igjen har gitt oss mange flere løpere i form av 

deltakelse. 
 

På nærløp-sommer har vi i gjennomsnitt vært 32,1 løpere pr løp, mens det i 
kretsløp har vært 24,3 løpere pr løp.  Dvs. en økning på ca 10 løpere pr. løp fra i 
fjor med deltagelse på nærløp, det har og vært en oppgang i deltagelse på 

kretsløp.   
Det ble ikke arrangert noen Nærløpskarusell dette året, bare individuelle løp. 

Det ble også i år arrangert klubbkamp. 6 løp ble arrangert og Ganddal klarte her å 
mobilisere enda bedre i år, snittdeltagelsen i år var på hele 50,5. En økning på 15.  

Ganddal ble også i år suveren vinner og mottok vandrepokal som bevis. 
 
I kretsrankingen fikk vi 2 vinnere, Aud H. Taksdal i D21 og Otte Omdal i H 50. I 

tillegg fikk vi 2 andreplasser og 3 tredjeplasser. 
Viser ellers til sammenlagtresultat i vedlegg. 

 
Vi fikk i alt 7 KM titler i år. Fire av disse ble tatt av Aud H.Taksdal-D21, i –natt, 
sprint, ultra og –mellom.  Det ble og to gull til Stig Alvestad i H17, i natt og ultra 

og  gull til Otte Omdal i ultra, H50. Videre fikk vi 4 sølv i individuelt og i alt 10 
bronsemedaljer i individuelt og 3 sølv i stafett til D17, D140 og H17. I alt tok vi 21 

KM-medaljer.  Dette er 2 mindre enn i fjor. 
 
NM-uka.  Vi stilte med 1 herrelag på stafetten.  Her ble 1. laget nr 18, en meget 

sterk prestasjon.  Laget besto av Alf Johan Lima, Fredrik Sandal og Stig Alvestad.  
Alle løperne deltok også på kvalifisering mellomdistanse. Stig Alvestad var den 

eneste som kvalifiserte seg til finalen i NM-mellomdistanse.  Han ble nr 11 i sitt 
kvalifiseringsheat og ble nr 26 i finalen.  I NM-sprint fikk han 14. plass og ultra 13. 
plass. 

 
Vi har hatt en løper med i ROOTS i år, Per Ivar Stokland. 

 
Vi har hatt en deltaker på kretslaget i 2012, Torill Brekken. 
 

Klubbmesterskapet ble i år arrangert på høsten i Øksnevadskogen.  51 løpere 
deltok. Kvelden ble også i år avsluttet med pizza på klubbhuset. 

 
I år stilte klubben med 2 dame- og 2 herrelag til Venla/Jukolastafetten i Finland.  
Av ca 1100 fullførte lag ble damene nr 363 med 1.laget, mens herrene ble 189 av 

over 1500 fullførende lag. 
Vi har også hatt løpere som har vært i Danmark og deltatt på Nord-jysk 2 dagers i 

mars.   
 
En del løpere reiste også i år på Norsk O-festival som i år ble avholdt på 

Beitostølen. 



Beste resultat her oppnådde Aud H.Taksdal med en første, andre og en tredje 

plass i D35 og Arild Aasheim med 2 andreplasser og en fjerde plass i H45. 
 

I sommer har folk fra klubben deltatt på Croatia 5-dagers og 3-dagers i Polen.   
I tillegg har løpere deltatt på Pinseløp i Kongsberg, Fjord-O Vest og 
Sørlandsgaloppen. 

 
Viser ellers til resultater i vedlagt tabell. 
 
 
Ann Karin 
 
 
Trening 2012 
 
Intervalltrening i Vagleskogen onsdager kl. 18.00 fra begynnelsen av januar frem til 
bedriftsløpene startet på våren, og fra bedriftsløpene sluttet på høsten og ut året. 
Intervalltrening hver lørdag fra Buggeland skole kl.15.00  hele året. 
Innetrening i Sørbøhallen fra januar og frem til påske på mandager fra kl.18.00 til kl.20.00 
Innetrening i Sørbøhallen på mandager kl.21.00 til kl. 22.30 fra begynnelsen av september og 
ut året. 
Langtur på søndager fra Buggeland skole kl.10.20 hele året.  
 
Det ble gjennomført 10 nattreninger i perioden januar-mars i samarbeid med kretslag og andre 
klubber hvorav representanter fra GIL hadde ansvaret for 7 av disse. 
Ca. 50 forskjellige var innom disse treningene som hadde omtrent 20 løpere i gjennomsnitt. 
 
 
Erling og Oddvar 
 
 

Rekruttering 2012 
 
2012 har vert et godt rekrutteringsår for klubben. Takket være god innsats fra veldig mange av 
klubbens etablerte løpere har vi klart å ivareta det gode opplegget vi har gjennom 
barnetreninger og klubbkarusell. Dette har gjort at flere har kommet til på de forskjellige 
aktivitetene og veldig mange av disse har i 2012 meldt seg inn som nye medlemmer i klubben.  
 
 
Nybegynnerkurset vart arrangert i midten av april på Ganddal skule og i Vagleskogen. Det 
var ca. 15 deltakere med. Dei 5 kurslederne på Ganddal skule hadde ei gruppe hver som vi 
viste kartdetaljer/tegn til. For enklere kartforståelse hadde vi både flyfoto og kart over skolen. I 
Vagleskogen kunne deltakerne prøva seg på 2 ulike nyløyper. Instruktørar på kursa var 
mellom anna Trond, Stig, Morten, Erik og Alf Johan. 
 
Barnetreningene var i Sørbøhallen før påske, forskjellige plassar ute etter påske, til midten av 
oktober. Fram til jul var gymsalen i Lundehaugen vgs. treningsstaden. Det viste seg at det var 
lurt å ha en ansvarlig trener og 2 medhjelpere på treningene. I år har vi hatt +-17 deltakere på 
barnetreningene. Alderen på barna er ifra 5 til 11 år. En del av disse har og vert med på 
klubbløpa.  

7. august vart lagkonkurransen i Handelandsmarka arrangert. Laga skulle finne så mange 
aktivitets- og vanlige postar dei kunne på 45 min. Lagkonkurransen vart en suksess! Det var 
og med en del barn fra andre klubbar. Vi regner med å gjenta dette i 2013. Lagkonkurransen 
krever at mange i klubben hjelper til med gjennomføringa, men den er veldig kjekk for barna. 
Trenerne på barnetreningene som bytta på å være hovedtrener og assistent var mellom anna 



Stig, Janne, Torill, Morten, Oddvar, Trond, Vibeke, Aud, Kristin, Ragnhild, Zoe, Tim, Grete, Alf 
Johan og Erik. Unni blir og med neste år.  

Fra oktober starta vi med intervalltrening for barn fra 9 -12 år. Trond og Vibeke har vert trenere 
her. Det har vert ca. 5-6 barn hver gang. 
 
Klubbkarusellen ble også i år gjennomført med 5 løp fra mai til oktober inkludert 
klubbmesterskapet. Dette ble en suksess i 2011 og i 2012 har enda flere løpere deltatt. Det 
mest hyggelige er at det i 2012 var flere barn under 16 år som deltok på mer enn 3 løp. 25 
barn mot 17 i 2011. Deltakergjennomsnittet for disse låg på 47 mot 42 i 2011. 
 
Idrettskolen. Trond hadde også i år ansvaret for orientering på idrettskolen.  
15 barn fekk en hyggelig opplevelse med kart og kompass. 
 
Vi har også i løpet av sesongen levert kart med løyper til Kleppspeiderne, Sandnes Friskole og 
idrettslinja på Bryne Videregående skole 
 
 
Alf Johan og Erik 

 
 
 
 
 
 

MESTERSKAP 2012 
KM 
 
KM-NATT 
D17       H17      
1. Aud Taksdal     1. Stig Alvestad 

2. Arild Aasheim 
 
KM-SPRINT 
D17       H17 
1. Aud Taksdal     3. Alf Johan Lima 

 
H13-14 
3.  Per Ivar Stokland 
 

KM-MELLOM 
D 15-16      H13-14 
3. Marte Skadsem Eikelmann   2.  Per Ivar Stokland 
D17 
1. Aud Taksdal 
3. Torill Brekken 
 
KM-LANG 
D 15-16      H13-14 
3. Marte Skadsem Eikelmann   3.  Per Ivar Stokland 
D21       H21 
2. Aud Taksdal     3. Alf Johan Lima 
D50 
2. Ann Karin Tjørhom 



 
KM-ULTRA 
D21       H21 
1. Aud Taksdal     1. Stig Alvestad 
3. Janne Thygesen    3. Glenn Tore Løland 
 
D40       H50 
3. Vibeke Lamark    1. Otte Omdal 
 
 
KM-STAFETT 
D17 
2. Ann Karin Tjørhom, Katrine Prestvold, Aud Taksdal 
 
D140 
2. Kristin Skadsem, Ragnhild Auglænd, Zoe Griffin 
 
H17 
2. Alf Johan Lima, Arild Aasheim, Stig Alvestad 
 
 
 

NM 
 
 
NM-natt 
D17-18 
24. Torill Brekken 
H21 
66.  Stig Alvestad 
 
NM.sprint Finale 
D17-18 
14. Torill Brekken 
H21 
14. Stig Alvestad 
 
NM-lang 
H21 
53. Glenn Tore Løland 
54. Alf Johan Lima 
55. Fredrik Sandal 
 
NM-mellom Finale 
H21 
26. Stig Alvestad 
 
NM-ultra 
H21 
13. Stig Alvestad 
 
NM-STAFETT 
H17 
18. Alf Johan Lima, Fredrik Sandal, Stig Alvestad 



 

RAPPORT FRA TEKNISK UTVALG 2012 

  

UTVALGET  

Utvalget har bestått av følgende medlemmer 
  
Tor Brekken Leder 
Jakob Karlsen Kartutvalg 
Kristin Skadsem Tur-orientering 
Ove Oaland Materiell 

KARTUTVALGET  
Kartutvalgets leder og kartansvarlig har vært Jakob Karlsen. Øvrige medlemmer i utvalget har 
vært følgende; Trond Lamark, Oddvar Taksdal, Per I. Hadland, Otte Omdal og Stig Alvestad.  
Utvalget har hatt 2 møter 
 
Disse hovedtema er behandlet 

 Status på klubbens karter  

 Kartplan 2012 - 2013, utgivelse/revisjon av 3 kart i 2012 og 3 i 2013 
 
I henhold til kart plan er disse karter fullførte i år: 

 Vigreskogen, Målestokk 1: 5000, ekvidistanse 2 meter, kartnorm ISSOM 2007 sprint  
Kartet ble tatt i bruk KM Stafett 26. august 

 Kalbergskogen, Målestokk 1: 7500, ekvidistanse 5 meter, kartnorm ISOM 2000 
 Kartet ble ferdig senhøsten. 

 Ganddal, Målestokk 1: 4000, ekvidistanse 2 meter, kartnorm ISSOM 2007 
 Kartet ble tatt i bruk Norgescup sprint 13.mai. 
 Kartet i sin hele utstrekning ble ferdig senhøsten. 

 
Disse karter startes opp kommende år: 

 Vagleskogen, kartnorm ISSOM 2007 sprint  

 Grudaskogen, kartnorm ISSOM 2007 sprint 

 Bogafjell, kartnorm ISOM 2000 
Oppdatere kartet etter ferdig hogst 
 

Hogsten er avsluttet i Vagleskogen og Høyland/Foss-Eikeland (Bogafjell kartet). Det er 
markerte spor etter skogsmaskinene en del steder. En del av sporene er jevnet ut og mindre 
synlige enn rett etter hogst. 

 
Drop box (DB) ble innført til bruk for utveksling av kart og løypefiler i 2011. Det kan være en 
grei ordning å bruke DB sentral når en skal jobbe med større kartfiler (3 MB eller større), og 
dersom flere skal gjøre arbeid på samme kart. Da kan en unngå flere versjoner av et kart 
under arbeid. 
 
Printeoppdrag: Det er utført 32 printeoppdrag med klubbens printer i 2012, 16 av dem er utført 
for andre klubber. Det er printet løyper for følgende løp og aktiviteter: 7 kretsløp, der 2 av dem 
var Norgescup for sprint, 17 nærløp, 5 bedrift, og 3 trening og rekruttering. Vi har printet løyper 
for 4 klubber i kretsen hvor 1 av dem er i nordfylket. I alt har vi printet 6400 kart og løyper. 
Som i 2011 er de aller fleste kart trykket i vannfast papir Pretex. 
 
Vi har status som autorisert trykker av kart og løyper for tredje året. Rapport for årets aktivitet 
er sendt til NOF. Jakob har hatt ansvar for trykkingen. 
 



Kartet Vigreskogen ble sendt til NOF konkurranse "årets kart 2012" i klassen for kart etter 
sprint norm. Resultat av dette kommer februar 2013. 
 
Spillemidler: O-gruppa er ikke tildelt spillemidler i år. 

 
Vi har så og si ikke tatt ut av våre karter på kartlageret. Vi har sendt kartene elektronisk til de 
bedriftsklubber som har brukt våre kart. Til internt bruk har vi kun sendt elektroniske kart eller 
printet med printeren og gitt kartene til våre medlemmer. 

 
Det er ikke solgt noen kart til butikker dette år. 

TUR-ORIENTERING 

Kartene som ble brukt i 2012-sesongen var: Kalbergskogen, Bogafjell, Øksnevadskogen og 

Kringleli. Det ble brukt delt sesong i Kalbergskogen og på Bogafjell, postene ble flyttet i 

månedskiftet juni-juli. Sesongen startet opp 1. april og ble avsluttet 1. november. I alt 

kunne 70 poster besøkes gjennom sesongen. 

 

Vagleskogen ble ikke brukt denne sesongen på grunn av mye hogst og på Bogafjell måtte 

området begrenses på grunn av boligbygging og hogst, derfor var det 70 poster i år, mot 

80 året før. 

 

For registrering på nettet benyttet vi orienteringsforbundets tilbud; Turorientering på nett, 

dette ble oppgradert til denne sesongen, noe som har fungert stort sett bra, bortsett fra 

endel rapporteringsmuligheter ikke lenger fungerer. På turorientering.no oppretter 

deltakerne sin egen bruker, og registrerer fortløpende kodene på postene de har besøkt. 

De følger også med på hvordan de ligger an i forhold til merkekravene. Det var ca 50 

personer som opprettet bruker på nettet.  Utsalgsstedene ble også registrert på nett med 

karthenvisning 

 

Det har vært mulig å hente GPS-posisjoner for postene på vår hjemmeside. 

 

Det har blitt solgt totalt 199 konvolutter, noe som er litt mindre enn i fjor.  

Sportsforretningene står fremdeles for størsteparten av salget, og Paul Hetland selger 

desidert mest med ca 50 solgte konvolutter. Salget til bedriftsidrettslagene er også på 

samme nivå som forrige sesong, men jevnere fordelt enn tidligere. Det ble levert inn 1 

verdibevis fra annonsører som gir rett til en konvolutt. Prix på Ganddal har hatt problem 

med at pengene for solgte konvolutter forsvinner, vi har tapt salg for minst 10 konvolutter 

der, og lederen der er svært negativ og vil ikke selge konvolutter for oss kommende 

sesong. Vi bør prøve å få et annet utsalgssted på Ganddal. 

 

Prisen i 2012 var kr 200,- pr. konvolutt. 

 

Antall registrerte deltakere er 87 stk, endel av dem ønsker å få tilsendt merker, diplomer 

eller plaketter og noen alt sammen. Det er sendt ut 35 merker, 15 diplomer og 7 

plaketter. Det utgjør ca 15 % av solgte konvolutter.  Det har kommet flere positive 

kommentarer på fine løyper og fine terreng, spesielt Kringleli ble godt likt av enkelte, 

mens andre med små barn eller dårligere helse foretrekker nærområdene. 

Noen var redde kyrne på Bogafjell, ellers var tilbakemeldingene positive.  

 

Støtteannonsene på baksiden av kartene er en god inntektskilde. Det ble solgt 31 

annonser á 400,- og en på 800,- noen firma takket nei fordi de har økonomiske 

problemer, men vi ble bedt om å ta kontakt igjen neste år. BP støttet med 3000 kr.  Totalt 

ble inntektene for salg av konvolutter og annonser på 58200 kr minus utgifter til trykking, 

merker etc på 6318 kr og avgift til NOF på 5970 kr, noe som gir et resultat på 45912 kr. 

 



Tur-o-utvalget har hatt en dugnad med konvoluttpakking, som takket være god hjelp ble 

kjapt unnagjort. Arbeidet med tilrettelegging, annonsesalg, utplassering, vedlikehold og 

innhenting ble fordelt oss i mellom. O-cad ble benyttet til ferdigstillelse av kartene.  

 

Utvalget har i 2012-sesongen bestått av:  Kristin Skadsem(leder) og Bogafjell 

 Per Ingar Hadland 

 Erling Mauland  Kalbergskogen 

 Ann Karin Tjørhom og Kringleli 

 Arild Aasheim   

 Kjell Agnar Lien  Øksnevadskogen 

 

MATERIELL 
 

Styret vedtok å bestille 5 nye postenheter til erstatning for de eldste som nå har begynt å 

gi feilmelding om lite strøm. Disse er mottatt og klar til bruk.   

 

Det er totalt anskaffet 30 løper brikker denne sesongen i tilegg til 5 stk fra 2011. 22 stk er 

tatt i bruk av løpere og 13stk er på lager. 

 

En stor kasse til å ha inne trenings utstyr i er satt i bestilling, og forventes levert før Jul. 

 

IKT: 

 1 stk. ny skriver (2010) – Samsung 

 1 stk. gammel skriver som sannsynligvis er uslitt/defekt. 

 1 stk. bærbar PC-IBM m/veske 

 1 stk. laserprinter HP 3600 (for kartutskrift) (hos Jakob) + programvare oca 8, 9 og 10. 
 2 stk. koffert ”Emit” med MTR 4 og skrivere EPR- 3.  Den ene skriveren virker IKKE 

pr.d.d.. og det bør kjøpes ny. 

 1 stk. koffert med emit MTR 2 og skriver. 

 

Postutstyr: 

 9 stk.   postenheter fra 1999 

 22 stk.    postenheter fra 2000 

 9 stk.       postenheter fra 2001 

 9 stk.       postenheter fra 2002 

 10 stk.     postenheter fra 2005 

 10 stk.     postenheter fra 2009 

 6 stk.   0-enheter, hvorav  

 1stk.  fra 1999 

 2 stk.  fra 2000 

 2 stk. fra 2006 

 1 stk. fra 2009 

 6 stk.   100- enheter, hvorav  

 4 stk. fra 2000 

 2 stk. fra 2009 

 5 stk.  postenheter   fra 2012 

 1 stk.   Joker enhet m/programmeringsbrikke. 

 86 stk.  postskjermer (samt ca 20 med tall på skjermen) 

 31 stk.  refleks sylindere for natt løp. 

 

Løpebrikker: 

 14 stk.  løperbrikker fra 2009 

 6 stk.  løperbrikker fra 2007 

 8 stk.  løperbrikker fra 2011 , versjon 4, grå 

 30stk  løperbrikker fra 2012, Versjon 4 ,gul 

 

Arrangementutstyr: 



 6 stk. telt hvorav 1 stk. ikke lenger bør brukes (revnet flere plasser) 2 av disse er 

nye ”tunneltelt”. 

 Høytaleranlegg m/2 høyttalere og batteri. Defekt men blir forsøkt reparert. 

 1 stk. startklokke. 

 2 stk. pakkemaskiner, den ene er ikke egnet til sitt bruk. 

 2 stk. ”MÅL” seil 

 2 stk. ”START” seil 

 2 stk. mapper med i alt 20 kompass og 1 stk. stort opplæringskompass. 

 1 stk. mappe med ca. 15 tommelfingerkompass. 

 1 stk. stor gryte m/tappekran for saft/drikke. 2 store plastkanner for drikke. 

 Pr. dags dato har vi mange hundre plastposer til kart, både i A4 og A3 format. 

 Ellers har vi en del trevirke/stokker/skilt/bord/stoler, som tar en del plass i et etter 

hvert noe trangt og overfylt lager. 

DUGNAD 

Også i år har det vært salg av Lions julekalendere. På løp har det vært salg av kaker, 

boller og drikke. Juleavslutningen ble holdt på tradisjonelt vis. 

 
 
 
 
 


