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Styret i O-gruppa har bestått av: 

Leder:   Vibeke Lamark  

Kasserer:  Ann-Cathrin Nybak Urdal 

Sekretær:  Per Martin Stokland 

Styremedlem: Fredrik Sandal Leder sportslig utvalg 

Styremedlem: Per Ingar Hadland Leder teknisk utvalg 

  

Styret har avholdt 9 styremøter i løpet av året. 

 

Medlemstallet endte på 145 (152 i 2015) medlemmer gjennom 2016. 

 

GIL har hatt følgende arrangementer i 2016: 

 

Arrangementets navn Dato Løpsleder Løypelegger 

Nattløp Vigreskogen 03.02.2016  Jan Inge Lunde Bjarne Gimre 

Vinterkarusell Øksnevadskogen Nord 06.02.2016  Per Martin Stokland Per Ivar Stokland 

Nattløp Neseskogen 24.02.2016  Aud Hognestad Taksdal Oddvar Taksdal 

Vinterkarusell og Damenes Dag Vagleskogen 05.03.2016  Vibeke Lamark og Ragnhild 
Auglænd 

Agnar Antzée Lien 

Kretsløp Vigreskogen 02.04.2016  Ann Karin Tjørhom Arild Aasheim 

Ganddalsløpet 03.04.2016  Tallak Langmyr Fredrik Sandal 

Nærløpskarusellen Bogafjell 26.04.2016  Bjørn Bjelland Erling Mauland 

Klubbkarusell løp 1 - Sandved 02.05.2016  Aart Joakim in't Veld Joar Eilevstjønn 

Nærløpskarusellen Lagkonkurranse og 
Ungdomsstafett Vagleskogen 

10.05.2016  Ann-Cathrin Nybak Urdal Trond Lamark 

Nærløpskarusellen Vagleskogen individuelle 10.05.2016  Ann-Cathrin Nybak Urdal Trond Lamark 

Klubbkarusell løp 2 - Lyngholen 23.05.2016  Tor Brekken Per Olav Haarr 

Klubbkarusell løp 3 - Øksnevadskogen Nord 06.06.2016  Paul Terje Haarr Kristian Frafjord 
Haarr 

ROOTS-leir Ganddal klubbhus 11.06.2016–
12.06.2016  

Ansvarlig: Ann Karin Tjørhom, Ann-Cathrin Nybak 
Urdal og Vibeke Lamark 

Vagleskogstafetten 22.06.2016  Svein-Erik Kvame Otte Omdal 

Vagleskogstafetten individuelle klasser 22.06.2016  Svein-Erik Kvame Otte Omdal 

2-mannsstafett Grudaskogen  29.06.2016  Vegard Villmones Tor Livar Flugsrud 

2-mannsstafett Kalbergskogen 27.07.2016  Per Frode Sandal Fredrik Sandal 

Klubbkarusell løp 4 - Buggeland 22.08.2016  Tore Rødde Jørgen Breivold 

Kretsløp Neseskogen 11.09.2016  Erik Lima Oddvar Taksdal 

Nærløpskarusellen Klubbkamp finale Ganddal 20.09.2016  Kristin Skadsem Per Ingar Hadland 

NM-natt 23.09.2016  GIL-medlemmer i Hovedkomiteen: Ann-Cathrin Nybak 
Urdal, Kjell Svihus, Morten Sundli, Stig Alvestad og 
Vibeke Lamark 
Dugnad: Minst 30 GIL-medlemmer bidro i stor grad 
før, under og etter arrangementet 

O-idol og Norgescup 24.09.2016  

Publikumsløp - NM-natt helg 24.09.2016  

NM junior stafett 25.09.2016  

Klubbmesterskap Vagleskogen 03.10.2016  Fredrik Sandal Jakob Karlsen 

Nattløp Bogafjell 02.11.2016  Jan Inge Lunde Bjarne Gimre 
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Klubbmesterskapet ble arrangert i Vagleskogen 3. oktober. Her deltok 78 (78 i 

2015) av klubbens løpere, samt 17 gjesteløper og kvelden ble avrundet med pizza 

og drøs på klubbhuset.  

 

Sesongavslutningen Julegrøten ble avholdt på klubbhuset 1. desember. Ca 90 

medlemmer og familiemedlemmer deltok i god tradisjonell ånd. 

 

Klubben har i 2016 sesongen hatt 145 aktive løpere.  

 

Vi har i 2016 hatt 2 løper med på kretslaget, samt 11 som har deltatt på ROOTS-

leirer.  

 

I løpet av sommeren deltok flere av klubbens løpere på ferieløp i inn- og utland. 

Blant annet var 27 løpere var med på O-ringen i Sälen i Sverige. 

 

O-festivalen ble i år arrangert i Sarpsborg. Beste resultat her oppnådde Aud 

Hognestad Taksdal med tre førsteplasser i D40 og Janne Tjørhom Aasheim med 

en andre, en tredje og en femteplasser i D15. 

 

Noen få løpere deltok på Vestlandsmesterskapet på Seljestad.  Der ble Marjo 

Liikanen vestlandsmester i D21 og Janne Tjørhom Aasheim tok sølv i D15-16.  

Disse sammen med Trine Bolstad tok også gull på stafetten i D17. 

 

Under Veteran NM vant Aud H Taksdal igjen alle 3 distansene i klassen D40 og 

Oddvar Taksdal vant sprinten i H45. 

 

Klubben deltok igjen på verdens største o-stafett. Vi hadde to lag på Venla 

(damer) og et lag på Jukola (herrer). 

 

Janne Tjørhom Aasheim deltok på Hovedløpet/o-landsleiren i 2016. Her gjentok 

Janne bragden fra 2015 med sølv i sprint. 

 

Sportslig har 2016 sesongen gitt oss: 

 29 KM-medaljer: 14 gull, 8 sølv og 7 bronse (20 i fjor) 

 5 rankingvinnere, 3 andreplasser og 5 tredjeplasser 

 

For komplett sportslig oversikt vises til egen rapport m/vedlegg 

 

Nybegynnerkurset ble arrangert 2 kvelder i april.  

 

1 nytt kart er påbegynt og 3 kart er betydelig oppdatert i 2016. Se ellers rapport 

fra Teknisk utvalg. 

 

Klubben har ikke hatt dugnader utover løpsarrangementer i 2016. Men 

løpsarrangementene er betydelige dugnader og NM-arrangementet i september 

var en kjempestor dugnad der klubben satt igjen med et overskudd på ca 60000 

kr. 30-40 medlemmer bidro i stor grad under NM-arrangementet. 

 

Regnskapet viser et overskudd på kr 89.624,- på drift, og et overskudd på kr. 

72.642,- på kart. Det vises til detaljert regnskap fra kasserer.   

 

Klubben har også i år arrangert tur-orientering på 5 ulike kart rundt i distriktet. I 

tillegg har klubben hatt 6 grønne turer som fine turtilbud i lokalområdet. Se egen 

rapport. 

 

 Representanter til Kretsting 2016 i Rogaland O-krets: 

 Ann-Cathrin Nybak Urdal 



 Vibeke Lamark 

 

 Styreverv i Rogaland O-krets for år 2016: 

 Leder kartutvalg:   Jakob Karlsen 

 Medlem av Sport B  Vibeke Lamark 

 Medlemmer av Sport V 

 Morten Sundli 

 Alf Johan Lima 

 

 Trenere kretslaget: Stig Alvestad, Oddvar Taksdal, Morten Sundli og Alf Johan 

Lima 

 

 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 2016. 

 

Ganddal, 18. januar 2017 

 

For styret 

 

Vibeke Lamark 

 



Årsrapport sportslig utvalg 

 
Sportslig utvalg 2016 
 
Utvalget bestod av: 
Leder: Fredrik Sandal 
Rekruttering: Alf Johan og Erik Lima 
Påmelder: Ann Karin Tjørhom 
Trener: Joar Eilevstjønn 
 
O-teknisk trening:  Oddvar Taksdal og Trond Lamark 
Barnekontakt: Grete Stokke Seljeskog 
 
Utvalget hadde 1 møte i 2016. 
 
 
 
 

Barn og Rekruttering 2016 

Nybyrjarkurset vart arrangert i slutten av april ved klubbhuset og i Vagleskogen.  

Barnetreningane var i gymsalen på Ganddal skule før påske og forskjellige stadar ute etter 
påske fram til haustferien. Fram til jul vart igjen gymsalen på Ganddal skule nytta. 
Treningstida var mandagar mellom kl. 18-19. Aldersgruppa er ca. 6-12 år.  Gjennomsnittleg 
har det vore ca. 11 stk på kvar trening. Stor variasjon, alt frå 3 (Halloween) til 17 barn med. 
Trenarar har vore: Inger Cecilie, Erik, Alf Johan, Stig, Janne, Barbro, Jan Henrik og Grete. 
Grete tok over som barnekontakt etter Inger Cecilie. 

 
Med venleg helsing Erik og Alf Johan 
 

Intervalltrening 9-14 år 

Det har blitt arrangert intervalltreninger for ungdommer på torsdager. Intervallene ble 
arrangert utenom orienteringssesongen vinter/vår og høst/vinter. De ble ledet av Tore 
Rødde. Flere av klubbens voksne har assistert på treningene. 

 

Rapport om O-teknisk trening 2016: 

I 2016 ble de O-tekniske treningene ledet av Oddvar Taksdal og Trond Lamark med god hjelp 
fra trenergruppen.  Trenerne var Ann-Cathrin Nybak Urdal, Aud Taksdal, Vibeke Lamark, 
Fredrik Omdal, Per Frode Sandal og Stein Arne Olsen (SO) i tillegg til lederne.  Treningene ble 
gjennomført hver mandag kl 18-19 fra skolestart etter sommer, til sesongstart om våren. 

Hensikten med treningene er å øke de O-tekniske ferdigheter og det er et tilbud til alle 
klubbens medlemmer.  Treningene er ikke en fysisk konkurranse og har ikke fokus på å løpe 



fort.  Deltagerne blir delt i grupper med en instruktør som bestemmer tempo og pedagogisk 
opplegg i forhold til gruppens O-tekniske ferdigheter.  Hver trening har et moment eller 
tema.  I 2016 ble det trent i mange typer terreng; lett, tungt, kjent, ukjent, skog og åpent og 
med tema som liten/stor målestokk, retningsendringer, kompass, planlegging av langstrekk, 
spredningsmetoder, fellesstart, stafett, løpe seg bort/miste kontroll, sette ut poster etc. 

Den 17/10 ble treningen inkludert i NOF’s rekrutteringsturne på Ganddal skole. 

Når det er mørkt blir det lagt ut postmarkeringer med refleks og postskjerm.  I den lyse 
årstiden blir det lagt treningsopplegg uten postmarkeringer. Kart og løyper blir printet av 
Trond Lamark som fakturerer klubben kostnadene.  Info og program for treningene ligger på 
nettsiden.   

Treningene har benyttet flere terreng i Sandnes, Stavanger, Klepp og Gjesdal. Det har ikke 
blitt observert reduksjon i oppmøte når det benyttes terreng et stykke fra Sandnes/Ganddal. 
Vi har også fått låne kart fra SI og SO. 

Løypene blir benyttet som ”ukas løype” og legges som pdf-filer på nettsida.  Ordningen har 2 
sett a 18 poster som administreres av Lamark.  Flere klubbmedlemmer hjalp til med å 
sette/hente poster.  

Det ble registrert 24 ungdommer (7 jenter) i alder 10-15 år og 4 voksne som benyttet 
tilbudet gjennom 2016.  Det er som regel mer enn 15 unge som stiller hver mandag. 

Utfordringer: 

Bedre system for å administrere inndeling i grupper og lede oppstart, mye tid og stress før vi 
er i skogen.  Bør kanskje utvide treningstiden til 1,5 timer? 

Noen av de unge har dårlig lykt og glemmer utstyr. 

Vi bør få flere jenter og kvinner på treningene, samt at det kan markedsføres til voksne 
nybegynnere.  

Mvh Trond Lamark 

 

Treninger voksne 2016  

Det har vært ulike treningstilbud for voksne i løpet av 2016:  

* 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. For 
høstsesongen: antallet løpere per økt har variert fra 8 (ved kollisjon med nattløp) til 27. 
Gjennomsnittet er 16 løpere.  

* Intervalltrening på lørdager fra Buggeland skole kl. 15:00 hele året.  



* Langtur på søndager fra Buggeland skole kl. 10:20 hele året. Antall løpere med varierer fra 
noen få til 10-15.  

* Innetrening:  

o I gymsalen på Ganddal skole fra januar og frem til påske på mandager fra kl. 19 til 21. 
Styrketrening, noe løpstrening og fotball. I snitt 15 deltagere.  

o I gymsalen på Ganddal skole fra etter høstferien (oktober) og frem til jul på mandager fra 
kl. 19 til 21. Styrketrening og fotball. I snitt 11 deltagere.  

* Våren 2016 har det to lørdager blitt arrangert Sprintintervall.  

o Disse er blitt arrangert av GILs ledere på kretslaget og har vært åpne for alle interesserte.  

 
Mvh Joar 
 

SESONGEN 2016 
 
 

 
Denne sesongen har klubben hatt 145 løpere som har stilt på løp. De har til 

sammen sørget for 2334 o-starter, da har vi regnet med alle terminfesta løp her i 
kretsen, i Norge og i utlandet. Det er en økning på over 400 starter fra i fjor. 
Antallet løpere er gått ned fra 149 til 145.   

På klubbkampen har klubben stilt med over 60 deltagere på flere løp. I tillegg har 
vi også hatt god rekruttering som igjen har gitt oss mange flere løpere i form av 

deltakelse. 
 

På nærløp i sommer har vi i gjennomsnitt vært 44,7 løpere pr løp, mens det i 
kretsløp har vært 26,8 løpere pr løp.  Dvs. en liten økning pr. løp fra i fjor med 
deltagelse på nærløp, mens det har vært en oppgang med 3 i deltagelse på 

kretsløp.   
I nærløpene er ikke klubbkarusellen, vinter- og høstkarusell og 2-mannsstafetten 

lagt inn. 
Det ble også i år arrangert klubbkamp. 8 løp ble arrangert og Ganddal klarte her 
å mobilisere bra, og tok nok en seier her.  

 
I kretsrankingen fikk vi 5 vinnere, Janne Tjørhom Aasheim i D15-16, Aud H. 

Taksdal i D21, Ole Kristian Taksdal i H13-14, Per-Ivar Stokland i H17-20 og Oddvar 
Taksdal i H40. I tillegg fikk vi 3 andreplasser og 5 tredjeplass.  
Viser ellers til sammenlagtresultat i vedlegg. 

 
Vi fikk i alt 14 KM titler i år. Tre av disse ble tatt av Janne Tjørhom Aasheim-D15-

16, i –natt, sprint og –mellom og Tobias Rødde fikk 2 i H13-14 i mellom og sprint.  
Det ble gull til Aud Taksdal i D17, i sprint, lang og mellom, Arild Aasheim, H17 natt 
og Stig Alvestad H21 lang og Oddvar Taksdal H40 lang. Videre fikk vi 8 sølv i 

individuelt og i alt 7 bronsemedaljer i individuelt. I stafett ble det gull til D17, H17 
og H156 og bronse i DH15-sprintstafett.  I alt tok vi 29 KM-medaljer.  Dette er 9 

flere enn i fjor. 



 

Noen få løpere deltok på Vestlandsmesterskapet på Seljestad.  Der ble Marjo 
Liikanen vestlandsmester i D21 og Janne Tjørhom Aasheim tok sølv i D15-16.  

Disse sammen med Trine Bolstad tok også gull på stafetten i D17. 
 
Vi har hatt fra 4-8 løper med på ROOTs-leirer i år.  Det har vært 6 samlinger. 

Janne Tjørhom Aasheim deltok også på Hovedløpet og o-landsleieren.  Her tok 
hun sølv på sprinten og fjerde plass på langdistansen. 

 
Vi har hatt to deltakere på kretslaget i 2016, Janne Tjørhom Aasheim og Per Ivar 
Stokland.   

 
Klubbmesterskapet ble også i år arrangert på høsten i Vagleskogen.  95 løpere 

deltok. Kvelden ble også i år avsluttet med pizza på klubbhuset. 
 
I år stilte klubben med 2 dame- og 1 herrelag til Venla/Jukolastafetten i Finland.  

Av 1237 fullførte lag ble damene nr 315 med 1.laget, mens herrene ble nr 316 av 
1375 fullførende.  

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 ved 
Sarpsborg. 

Beste resultat her oppnådde Aud H.Taksdal med tre førsteplasser i D40 og Janne 
Tjørhom Aasheim med en andre, en tredje og en femteplasser i D15.   

 
I sommer har løpere fra klubben deltatt på sommerløp i Nord-Østerdalen, 
Sørlandsgaloppen, Vinje og svensk 5-dagers. 

 
I høst reiste noen få til Veteran NM på Norefjell. Her fikk Aud Taksdal 3 

førsteplasser i D40.  På sprinten fikk Oddvar Taksdal fikk 1.plass i H45 og Ann 
Karin Tjørhom fikk tredje plass i D55. 
 

Viser ellers til resultater i vedlagt tabell. 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 



 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 



 



 



 



RAPPORT FRA TEKNISK UTVALG 2016 

  

UTVALGET  

Utvalget har bestått av følgende medlemmer 
  
Per Ingar Hadland 
Trine Bolstad 

Leder 
Dugnadskoordinator 

Jakob Karlsen Kartutvalg 
  
Inge Paulsen Tur-orientering 
Ove Oaland Materiell 

 

KARTUTVALGET  
Leder i teknisk utvalg har fungert som leder i kartutvalget. Kartansvarlig har vært Jakob 
Karlsen. Øvrige medlemmer i utvalget har vært følgende; Trond Lamark, Oddvar Taksdal, 
Morten Sundli, Otte Omdal og Stig Alvestad.  Utvalget har hatt 2 møter.  
 
Disse hovedtema er behandlet 

 Status på klubbens kart  

 Kartplan 2014 - 2018 
 
I henhold til kart plan er disse kart iverksatt: 
 
Nye kart 

 Stutafjell, del 2 - dette prosjekt pågår. 
 
Revidert 
3 kart har hatt en enkel revisjon i år, utført av Trond Lamark og Oddvar Taksdal 

 

 Neseskogen 

 Ganddal-Vagleskogen - oppdatering før årets Ganddal løp. 

 Ganddalskartet – litt revisjon før klubbkampfinalen. 
 

 
 

For mer detaljert oversikt, se kartplan. Sist revidert november 2015. 
 
Print av kart og løyper.  

Vi har status som autorisert trykker av kart og løyper for niende året. Rapport for årets 
aktivitet er sendt til NOF. Jakob har hatt ansvar for trykkingen. Vi er i gang med også å få 
Morten Sundli godkjent som trykker. 

Begge printerne har vært jevnlig i bruk gjennom hele sesongen. Til sammen er det trykket 
nær 9900 kart til forskjellige løp og aktiviteter, samt til tur-orienteringen ''Postjaktå 2016'' 

 Alle kart til Postjaktå 2016, Ganddal IL , 261 sett med kart. 

 Grønne løyper, løyper for allmenn bruk i nærmiljøet i Ganddal, hentes fra internett. 

 6 kretsløp, av dem 3 arrangert av Ganddal I.L. 

 17 nærløp, av dem 12 arrangert av Ganddal I.L. 

 7 bedriftsløp, av dem 1 arrangert av Ganddal I.L 



 4 klubbkaruseller for Ganddal I.L  

 5 o-treninger for andre, deriblant kretslaget. 
 

Vi har tatt i bruk en ny type vannfast papir (Teslin). Dette er bedre å bruke enn Pretex og 
kommer etterhvert å erstatte dette. 

Kart til skoler. 

Vi har gitt trykkede kart av Tur-O poster i Vagleskogen til Bogafjell skole. De ble brukt til 
aktivitet i for skolen i april, juni og september. 

Et utsnitt av Kalbergskogen ble gitt i pdf. format til Bryne Videregående skole. 

Kartet Neseskogen ble gitt i pdf. format til Ålgård Ungdomsskole (Solås) 

Overskudd av kart over grønne turer etter Ganddalsdagen ble delt ut til Buggeland skole, 
Friskolen og Ganddal skole. Her fikk de også oppgitt nettadressen for henting av flere kart. 

 

Spillemidler. 

 Vi ble ikke tildelt spillemidler for Stutafjell i år. Søknaden har blitt oppdatert og fornyet til 
2017 

Vi fikk et tilskudd fra Klepp kommune på 30.000kr etter feil i saksbehandling som medførte 
avslag på spillemidler for Kalbergskogen. 

Utbetalingen for Buggeland kartet på kr 20.000 ble også utbetalt i år. 

 

Veiforbindelse. 

O-gruppa har sendt inn sitt innspill til Statens Vegvesen i forbindelse med tverrforbindelse  

Fv505 – E39. Noen av de foreslåtte veitraseene vil gå rett gjennom skogen på Foss-Eikeland 
og berører terrenget som dekkes av Bogafjell-kartet. O-gruppa sitt innspill henstiller S.V. å ta 
i bruk trase-alternativ som går utenom Foss-Eikeland. 

 

Jakob Karlsen, Kartansvarlig 

 

MATERIELL 
 

 
Det er anskaffet 31 nye post-enheter i 2016 sesongen. Vi har nå 123 post-enheter, en økning 
på 27 enheter fra 2015. 4 stk. har gått ut på grunn av dårlig batteri. 
De nye enhetene ble kjøpt inn i forbindelse med NM-arrangementene. 
 
Det er ikke anskaffet løper-brikker denne sesongen. Av fjorårets beholdning på 5 er 3 solgt til 
løpere denne sesongen, og 2 stk. er nå på lager. Flere må kjøpes inn til sesongstart. 
 
Det ble anskaffet 20 stk. rekruttpakker (kompass og løper-brikke samt et lite postflagg) i 
tillegg til de 11 vi hadde fra før. Totalt 8 stk. har blitt solgt, og 23 stk. er nå på lager.  
 
Hele 83 post-enheter er nyere en 2009 så vi skulle stå godt rustet med post-enheter de 
kommende årene. Totalt 26 post-enheter er nå tatt ut på grunn av batterikapasiteten har blitt 
for lav, og vi må nok forvente at resten av de gamle fra 1999 og 2000 vil falle ut etter hvert 



(alle disse blir tatt vare på og brukes som «hengeposter» på treninger så lenge batteriene 
holder). 
 
 
 
Det har i tillegg blitt kjøpt inn: 
 

 1 stk. nytt lagstelt. 

 4 stk. nye bord.(180cm) 

 6 stk. nye campingstoler. 

 30 nye postflagg 
 
IKT. 

 1 stk. skriver (2010) – Samsung 

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

 1 stk. bærbar PC m/veske 

 1 stk laserprinter A3 Xerox 7100 (2016) hos Jacob for kartutskrift+ programvare oca 

8, 9 og 10.  

 1 stk laserprinter A4 Xerox 6600 (2016) hos Morten for kartutskrift  

 2 stk. koffert ”Emit” med MTR 4 og skrivere EPR- 3. 1 stk. koffert med emit MTR 2 og 
skriver. 

 1 stk. laserprinter HP 3600 (utgått – tidligere brukt til  kartutskrift) (hos Jakob 
 
Emit MTR2 med skriver (i alu-kasse) er «utgått på dato» og kan ikke kobles til en moderne 
PC for avlesing. Denne skal benyttes på barnetreningene. 
 
Av MTR 4 med tilhørende skriver er det bare en som fungerer tilfredsstillende. For å få ladet 
skriveren til det andre settet, må batteriet flyttes over i den som fungerer. Det må påregnes å 
kjøpe ny MTR med skriver i løpet av våren. 
 
Post-utstyr. 
 
123 postenheter. 
 
Løperbrikker. 
 
I felleskasse: 10 stk. 
På lager 2 stk. 
 
Rekruttpakke. 
 
På lager 23 stk. 
 
 
 
Ove Oaland, materialforvalter 
 
 
 

TUR-ORIENTERING 2016 
 
Kartene som har blitt brukt i 2016-sesongen: Bogafjell, Neseskogen, Vagleskogen, Stutafjell 
og Øksnevadskogen nord. 



Det ble brukt delt sesong i Vagleskogen og Øksnevadskogen nord. Postene ble flyttet i 
månedsskiftet juni-juli.  
 
Sesongen startet 18.mars og ble avsluttet 6. november. I alt kunne 75 poster besøkes 
gjennom sesongen. 
 
Registrering. 
For registrering av postene benyttet vi turorienteringsforbundets tilbud (turorientering.no), og 
innsending av klippekort. 
Ved bruk av Turorientering på nett (turorientering.no) opprettet deltakere sin egen bruker ved 
første gangs registrering. Kommende sesonger er det bare å logge inn på ny sesong med 
samme passord. Her registreres fortløpende kodene på postene de har besøkt. Deltakerne 
kan også følge med på hvordan de ligger an i forhold til merkekravene. Det er 100 personer 
(76 personer i 2015) som har brukt registrering på nett denne sesongen. Her er det i mange 
tilfeller familier /venner som går i sammen, men bare en klipper så antallet brukere er en del 
større.  
«Gamle metoden» med innsending av klippekort er det også flere som bruker. Det er også 
en del som bare går turene uten å registrere seg. 
Alle utsalgsstedene er registrert på Ganddal I.L. Turorientering. Det er også mulig å hente 
GPS-posisjoner for postene på vår hjemmeside. 
 
Trykking Tur – Orientering. 

Det ble trykket 261 sett med konvolutter. Først 235 sett til for vårens utgivelse av 
konvoluttene. Senere ble det trykket 46 sett for å dekke etterspørsel. Klargjøring av kart og 
trykking av disse ble delt mellom Morten Sundli og Jakob Karlsen. 

Salg. 
Det har blitt solgt totalt 216 konvolutter via utsalgsstedene denne sesongen.  Pris pr. 
konvolutt 2016: kr 250. Ved kjøp av Ganddal IL sine Tur-o konvolutter på nett betales pakken 
ved bruk av kredittkort via Turorientering.no. Prisen er da kr 200 for hele pakken. Brukerne 
må laste ned og skrive ut kartene selv. På nettet er det også mulig å kjøpe et eller flere kart 
av pakken hvis det ønskes, prisen er da kr 50 pr. kart.  Det er i 2016 totalt lastet ned 150 
ganger. 
 
Grønne turer. 
Vi tilbyr også Grønne turer, også kalt Stolpeorientering i nærmiljøet. Det er poster med lett 
tilgjengelighet eks. med barnevogn, sykkel og rullestol. Disse kartene kan lastes ned gratis 
på nett og brukere må selv skrive dem ut. Det har blitt lastet ned 591 kart for Grønne turer i 
2016. 
Det ble tilbudt 6 forskjellige grønne turer. 3 stk. på våren (2 stk. på Ganddalskartet og 1 stk. 
på Lyngholen) og 3 stk. på høsten. (2 stk. på Ganddalskartet og 1 stk. på Buggeland.) 
Tilbudet har også blitt presentert for skolene i de aktuelle områdene.  
 
På Ganddalsdagen hadde vi egen stand og tilbud om en lett løype langs Stokkelandsvatnet. 
Det var stor interesse for standen, 50-60 personer fullførte løypa og fikk premier. O-klubben 
og sporten ble presentert, det ble solgt turorienteringskonvolutter og delt ut kart til grønne 
turer. Agnar Lien, Øivind Hansen og Anne Marie Gausel var de gode ambassadørene for o-
sporten. 
 
O-gruppa har mottatt kr 12.000 i støtte fra Norges orienteringsforbund for «Finn-Frem-Dag» i 

2016. 
 
 
 



Sportsforretningene står fremdeles for størsteparten av salget av turorientering. Hetland 
Sport Sandnes er mestselgende butikk dette året også med 46 solgte konvolutter.  Salg 
direkte til bedrifter har godt litt ned. 
 
En god del av deltagerne ønsker å få tilsendt merker, diplomer og plaketter. Det er sendt ut 
39 merker, 10 diplomer og 1 plakett i 2016. 
 
Det har kommet flere positive tilbakemeldinger på fine løyper og terreng. Barnefamilier 
foretrekker nærområdene. 
 
Støtteannonsene på baksiden av kartene er en god inntektskilde. Det ble solgt 19 annonser 
a kr. 400,-. Totalt ble inntektene for salg av konvolutter: (Salg på nett, konvolutter og 
annonser) kr 66480,-. Minus utgifter til trykking av kart, merker og avgift til NOF. 
 
Tur-o utvalget hadde dugnad med konvoluttpakking, som takket være god hjelp ble kjapt 
unnagjort. Arbeidet med tilrettelegging, annonsesalg, utplassering, vedlikehold og innhenting 
ble fordelt mellom oss i utvalget. Ocad ble benyttet til ferdigstillelse av kartene. 
 
 
 
Utvalget har i 2016 sesongen bestått av.  
Inge Paulsen(leder)……………………….Øksnevadskogen Nord 
Bjarne Gimre……………………………… Vagleskogen 
Jan Inge Lunde…………………………….Bogafjell 
Ann Karin Tjørhom og Arild Aasheim……Neseskogen og Stutafjell 
 
I tillegg har Bjarne Gimre, Jan Inge Lunde og Per Ingar Hadland laget 6 forskjellige grønne 
turer. 
 
 
Inge Paulsen, Turorientering 
 
 



DUGNAD 

Det stilte frivillige til alle dugnader i 2016, sett bort fra en bonusdugnad på sommeren som 
det ikke var mulig å gjennomføre pga. tidspunktet (sommerferie). Det har vært varierende 
oppgaver som inkluderer kiosk på løp, rigging til 17.mai, arrangementer innad i o-gruppa og 
stand på Ganddalsdagen. Det ble fokusert på å rekruttere fra hele medlemslisten og det har 
blitt ført en grundigere oversikt over dugnadsdeltagelse for 2016. 

Felles-mail har vært svært nyttig for rekruttering og kommunikasjon.  

Det er bestemt å inkludere oppgaver som tidligere er sendt ut som forespørsler på oversikten 
over oppgavefordeling for arrangementer det kommende året.  

 

Trine Bolstad, Dugnadsansvarlig 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 


