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            Utvalget har i 2013 bestått av: 
 
            Oddvar Taksdal                Leder 
 
            Ann Karin Tjørhom           Påmelder 
            Erling Mauland                 Trener (voksne) 
            Erik og Alf J Lima             Rekruttering 
 
 
 
Denne sesongen har klubben hatt 114 løpere som har stilt på løp. De har til 
sammen sørget for nær 1533 o-starter, da har vi regnet med alle terminfesta løp 
her i kretsen, i Norge og i utlandet. Det er en økning på 64 startet.  Antallet 
løpere er økt fra 98 til 114.  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 35,1 løpere pr løp, mens det i 
kretsløp har vært 23,1 løpere pr løp.  Dvs. en økning på 2 løpere pr. løp fra i fjor 
med deltagelse på nærløp, det har og vært en liten nedgang 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 bra, men måtte se seg slått av Ålgård.  
 
I kretsrankingen fikk vi 4 vinnere, Torill Brekken i D17-20, Aud H. Taksdal i D21, 
Ann Karin Tjørhom i D50 og Per Ivar Stokland i H13-14. I tillegg fikk vi 3 
andreplasser og 1 tredjeplass. 
Viser ellers til sammenlagtresultat i vedlegg. 
 
Vi fikk i alt 6 KM titler i år. Tre av disse ble tatt av Aud H.Taksdal-D21, i –natt, 
sprint og –mellom.  Det ble og to gull til Torill Brekken i D17-20, i lang og ultra 
og  gull til Per Ivar Stokland i sprint, H13-14.  Videre fikk vi 9 sølv i individuelt og 
i alt 4 bronsemedaljer i individuelt og 1 gull i stafett til D17 og  to sølv i H140 og 
H17.  I alt tok vi 22 KM-medaljer.  Dette er 1 mer enn i fjor. 
 
I Vestlandsmesterskapet fikk vi 5 medaljer,  2 gull i D17-20 av Torill Brekken, 
D50 av Ann Karin Tjørhom, 1 sølv i D21 av Aud Taksdal og 2 bronse i klasse 
H13-14 av Per Ivar Stokland og H21 av Stig Alvestad. 
 
NM-uka.  Vi stilte med 1 herrelag på stafetten.  Her ble de nr 41.  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 2 i sitt kvalifiseringsheat og ble nr 33 i 
finalen.  I NM-lang fikk han en meget sterk 17. plass.  
 



Vi har hatt en løper med i ROOTs i år, Per Ivar Stokland.  Han deltok også på 
Hovedløpet og o-landsleieren. Hans beste resultat var 23. plass på sprinten. 
 
Vi har hatt en deltaker på kretslaget i 2013, Torill Brekken. 
 
Klubbmesterskapet ble i år arrangert på høsten i Øksnevadskogen.  58 løpere 
deltok. Kvelden ble også i år avsluttet med pizza på klubbhuset. 
 
I år stilte klubben med 2 dame- og 1 herrelag til Venela/Jukolastafetten i Finland.  
Av ca 1150 fullførte lag ble damene nr 275 med 1.laget og 576 med 2.laget, 
mens herrene dessverre ble disket da de var på vei inn til bestenotering (158. 
plass).  
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 i 
Kristiansand. 
Beste resultat her oppnådde Aud H.Taksdal med en første og 2 andre plasser i 
D40, Arild Aasheim med en 1.plass og en 3. plass i H50 og Håvard Skjæveland 
med 1.plass i H13-14N. 
 
I sommer har folk fra klubben deltatt på Skotsk 6-dagers, her fikk Sam Griffin 
1.plass sammenlagt i klasse H10B, Zoe Griffin 1.plass i D45S, Kjell Svihus og 
Otte Omdal begge 3.plass sammenlagt i henholdsvis H65S og H55S. 
8 av klubbens medlemmer deltok også på O-ringen i Sverige. 
I tillegg har løpere deltatt på Pinseløp i Kongsberg, Sørlandsgaloppen og Veteran 
NM. 
 
Viser ellers til resultater i vedlagt tabell. 


