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ÅRSRAPPORT 2005
TILLITSVERV 2005:
Styret:
Leder
Sportslig leder
Kasserer
Kartleder
Sekretær
1.varamedl.
2. ”

Tor Martin Røed
Roger Lysnes
Asbjørn Roe
Bjarne Aasrum
Anne Marit Nauf
Nina Bjerke
Kari Reppesgård Holt

Andre verv:
Oppmann
Trenings- og rekrutteringskomite
Forvalter løperutstyr
Forvalter løpsutstyr
Revisor
Vararevisor
Larvik idrettsråd
Valgkomite
UK
VDG-kontakt
Kartkomite
Turorientering

Sigurd Reppesgård
Sportslig leder + Jan Ivar Gundersen, Tom Aasrum, Bjørn Helge
Rømen, Helge Røed
Astrid R Lie
Sten Øivind Bjerke
Margith Reppesgård
Marianne R. Evensen
Styret velger representanter innen egne rekker
Anne Gro Reppesgård, Ann Kristin Bjerke og Ann Cathrin Hegdal
Sigurd Reppesgård og trenings- og rekrutteringskomiteen
Tor Bjørvik
Kartleder + Helge Fossheim
Magnar Reppesgård

ORGANISASJONSOVERSIKT
Antall styremøter: 10
Antall medlemsmøter: 3
Medlemstall
Totalt
Ant. medlemmer
Ant. aktive 2005

181
73

Kvinner 0-16
år
16
9

Kvinner 17-

Herrer 0-16 år

Herrer 17-

45
10

48
30

72
24

MOTTATT MIDLER
Kommunale tilskudd :
Tilskudd fra NIF:
Spillemidler 2004:
NOF
Friluftlivets fellesorg.

Kr 23.000,” 11.818,” 17.000,- utbetalt i 2005
”
2.960,”
2.000,-

LØP ARRANGERT AV HEDRUM O-LAG 2005
Dato/løp
Kart
Løpsleder
Løypelegger
Antall startende

19.04.05 Nærløp, sprintcup
Byskogen
Helge Røed/Tor Martin Røed
Tom Aasrum
133

Dato/løp
Kart
Løpsleder
Løypelegger
Antall startende

05. og 07.07.05 Sørlandsgaloppen
Steinsvoll
Per Dag Nordkvelde, Sten Øivind Bjerke
Helge Fossheim, Bjarne Aasrum, Anders Kr. Holt, Helge Røed
1023 og 1077

Dato/løp
Kart
Løpsleder
Løypelegger
Antall startende

05.11.05 Hedrum på langs, Per Nordheims minneløp, KM ultralang
Steinsvollkartet
Tom Aasrum
Magnar Reppesgård
ca. 50

TILSTELNINGER 2005
Vintertur
Vintertur til Hjartdal Fjellstoge 25.-27.02. 40 personer deltok. Fint vær og fint skiføre gjorde en
vellykket tur.
Danmarks-tur 11.-13.03.05
En gjeng med løpsentusiaster dro til Nordjysk 2-dagers. 13 deltok i løpene. En kald opplevelse, til og
med snødekket terreng, men likevel fornøyde deltagere når de kom tilbake.
.
Finnfram-dagen
I forbindelse med Friluftslivets år, arrangerte vi 29. mai i Bøkeskogen denne dagen sammen med
Larvik O-klubb, Turistforeningen og LHL avd Larvik. Mange møtte opp og ville lære om kart og
kompass. Ei løype med 7 poster ble benyttet. Det ble også solgt tur-o-konvolutter.
O-troll-samling
03.-04.06.05 med kano-orientering i Kjose for 12-16 år er populært blant mange unge o-entusiaster.
Medlemsmøter
Medlemsmøte fortsatte etter avsluttet årsmøte på Åshall 26.01. Div. saker og arrangementer for 2005
ble tatt opp, som vintertur, Danmarkstur, SG 2005, nytt sprintkart m.m.
13.04 ble det avholdt medlemsmøte på Hedrum Ils klubbhus. 28 voksne og noen barn møtte fram.
Nye overtrekksdresser og løpsdrakter ble diskutert. Aktivitetslista for 2005, sørlandsgaloppen ,m.m.
21.10 ble det avholdt medlemsmøte på Hedrum ILs klubbhus. 25 voksne og ca 10 barn møtte fram.
Resultater fra sørlandsgaloppen og Lågendalsmarkedet ble referert. Status på granbardugnaden samt
aktivitetslista ble diskutert.

Gildesprinten
Ble arrangert i uke 39 på Byskogen og Sky skole. Sigurd og Magnar Reppesgård, Yngvar Lie, Roger
Lysnes og Tom Aasrum hadde ansvaret for opplegget.
Rekruttenes dag i Holmenkollen
28 barn og 18 voksne dro med buss til Oslo 18.09. Svært vellykket tur. Mathias Nalum-Olsen ble nr 2,
bare 3 sekunder bak 1.pr. Anderse Bergan løp også bra.
Høstrusleturer
3 planlagte rusleturer ble avviklet i samarbeid med Larvik og Omegn Turistforening høsten 2005.
06.11 Ansvarlig
Rute
Vær
Antall

Erling Lysnes
Andersbånn, Farmenrøysa
Klart, fint vær
Ca. 20

13.11 Ansvarlig
Rute
Vær
Antall

Bjørn A. Johannessen
Steinsvoll
Klart, fint vær
Ca 80

20.11 Ansvarlig
Rute
Vær
Antall

Kåre Aasestad
Vierhøgda
Kaldt, pent vær
Ca 60

Årsfest for yngre
Denne ble avholdt på Hedrum Ils klubbhytte 04.11 med mange frammøtte. Pizza ble servert. Det var
spill og konkurranser. Se egen rapport.
Årsfest
Festen ble holdt på Åshall 19.11 hvor 54 festdeltakere var møtt fram. Kinamat stod på menyen og til
kaffen en flott bløtkake pyntet med sørlandsgaloppkartet Steinsvoll. Festkomiteen bestod av: May og
Per Dag Nordkvelde, Nina og Sten Øivind Bjerke, Frode Gjestrum og Tom Aasrum. Fin dansemusikk
sørget for god stemning utover kvelden.
Treningssamling i Langesund
3.- 4.12 ble det arrangert treningssamling i Langesund for 10-16 åringer. Deltagelse i Røsskleivaløpet
lørdag.
Juleflesketrimmen
2.juledag er det blitt tradisjon for mange fra HOL å gå til Lauvesetra. Noen går fra Bjerke, mens andre
kommer fra Rømminga. Turistforeningen serverer påsmurt julekake og kaffe/brus fås kjøpt. Avsluttes
så med gang rundt juletre ute og besøk av nissen.
Juletrefest
Juletrefesten var på Åshall 29.12 og 45 personer, herav ca 20 barn, møtte opp. Ansvarlige var Kari og
Anders Kr. Holt, Astrid og Yngvar Lie.

SØRLANDSGALOPPEN 2005
HEI ALLE SAMMEN!
Jeg er blitt bedt om å gjøre et lite sammendrag fra Sørlandsgaloppen 05.
Det hele startet for Sten Øyvind og mitt vedkommende, at vi ble ”headhuntet” til jobben som
løpsledere. Sten Ø. kunne ta jobben hvis jeg ble med, og den samme beskjeden fikk jeg. Vi tenkte da
at her er det bare å sette igang. Vi fikk tak i en fullstendig medlemsliste, og ut i fra den satte vi opp de
vi mente var skikket som ansvarlige for de forskjellige oppgavene. Deretter sammenkalte vi disse
nøkkelpersonene for å sette opp den videre fordelingen av mannskaper. Alle medlemmene ble satt opp.
Det viste seg å være en smart måte å gjøre det på, og her var vi langt før de andre klubbene i
planleggingen.
Vi hadde Martin Nauf og Roger Lysnes i viktige plasser i galoppkomiteen, så en del var jo gjort på
forhånd. Samlingsplass denne gang var et jorde ved Volds Minde, som ble leid av Karl Robert Bergan,
mens parkeringen var plassert på jordene til Olav Nordheim. Vi vil nevne her at det finnes vel ikke
noen lettere personer å samarbeide med. Jordet til parkering hadde vi noe tvil til. Her var det leire, og
med noe regn her, så ville vi få problemer. Vi måtte gardere oss med andre alternativer.
Løypeleggerene hadde allerede vært igang en lang stund og gjorde en glimrende jobb. Det var ikke
mange klagene å høre på løypene. Så kom regnet, men på et merkelig vis, så regnet det neste ikke på
samlingsplass og parkering. Lørdag før løpene hadde vi tilriggingsdugnad, og de aller fleste som sa de
skulle komme, møtte opp. Vi hadde tegnet opp hvor alt skulle være, så det var i grunnen bare å sette
opp det som kunne settes opp.
Den første løpsdagen opprandt med sol og fine greier, og med den endel lettede hjerter når det gjaldt
parkering. Alt var på plass: småtroll, kafeteria, dusj, løyper, målområdet, start, barneparkering, doer,
sportsbutikk, vannstasjoner, all oppmerking, parkering, saft, data, sekreteriat, og ikke minst alle
postene ute i skogen. Som dere alle skjønner så er det et stort apparat som skal fungere. Men etter alle
møtene vi hadde hatt, følte Sten Ø, og jeg at her hadde vi alt under kontroll, og at løpene kunne
begynne.
Og det gjorde de. Alt fungerte perfekt. Det eneste vi fikk noe tilbakemelding på, var at noen hadde
problemer med kartene. Dette ordnet seg til neste løpsdag. På det første løpet hadde vi forøvrig en
liten leteaksjon. Vi hadde en overivrig Røde Kors kar, men det hele gikk bra da vi fortalte at her var
det faktisk vi som bestemte. Dette hadde vi nemlig vært med på før. Denne karen fikk beskjed internt
at han måtte være hjemme dagen etter.
Etter nok en solfylt og varm dag og et vellykket løp, var det tid for opprydding. Vi håpet at flere hadde
satt av litt tid til dette, og ikke reist med en gang. Men de som var igjen gjorde en kjempejobb. Vi fikk
sendt av gårde det vi skulle til Larvik O-klubb og alt var ferdig ryddet til kl 19.00.
Alt i alt så er ihvertfall Sten Øyvind og jeg strålende fornøyd med innsatsen, og vil med dette takke
dere alle for at dere gjorde Sørlandsgaloppen 2005 så vellykket som den ble.
Med en o-hilsen
Per Dag

DUGNAD
Lågendalsmarkedet 27. - 28.08
Lågendalsmarkedet på Bjerke ble også i 2005 gjennomført på en vellykket måte. Tor var som vanlig
en rutinert speaker og pressesjef. Av andre lederpersoner var Birgit N. Aasrum sjef for utstillerne,
Astrid Lie for kafeteriaen, Anne Marie Ceeberg for loppene, Martin Nauf for tilrigging, Kåre Aasestad
for parkering, Ranveig F. Jensen og May B. Nordkvelde for utlodningen og Magnar Reppesgård er en
uunnværlig person på hele arrangementet. Det var flere som gjorde en stor innsats både før, under og
etter markedet, men ofte blir det en håndfull gjeng som rydder opp etter alle andre.
Litt forhåndsomtale i Østlandsposten. Av underholdning kan nevnes Varden Trekkspillorkester og
Einar Bjorndalen. Hanne Bredesen og hennes mann Leon er svært populære blant de yngste.
Gammelteknisk forening stilte opp i år igjen med noen av sine maskiner. O-løp er også populært blant
de unge besøkende.
Tilgangen på lopper er svært god. Det averteres ikke, men likevel får vi inn mengder av ting og tang.
Med vel 1300 biler (1200 ifjor) og over 5000 mennesker inne på de 2 dagene, er vi kjempefornøyde.
Det økonomiske resultatet ble svært bra, selv om været ikke var like bra begge dager. Søndag kom det
noen regnskurer.
Total omsetning var 173986,- (189736 i 2004). Av de største inntektene var kafeteriaen med kr
84150,- mot kr 80462,- i 2004. Omsetning på lopper m.m. ble kr 67128 (54280). Utlodningen innbrakte
kr 7690,- mot kr 11641,- i 2004. I parkeringsavgift kom det inn ca kr 13007,- (12627 i 2004). Netto
overskudd ble ca kr 127153,- mot ca kr 130500,- i 2004.
Familien på Bjerke, med 4 generasjoner fortjener stor takk for at de stiller hele gården til rådighet for
oss. Både når det gjelder bygninger og plassering er gården ideell for vårt formål. Vi håper dette
samarbeide kan fortsette.
Granbaraksjonen.
Granbaraksjonen for Sandefjord kommune innbrakte nto kr 35.000,-. 4000 kvister var satt bort til
skigruppa i Hedrum IL av de totalt 24000 kvister som skulle kuttes. Prisen var kr 1,75 pr. kvist.

DELTAKELSE I LØP
Nordjysk 2dages 12.-13.03 i Danmark
13 løpere deltok fra HOL i disse løpene, som er blitt populære å dra til for å starte o-sesongen.
Skeidi 10.04.
Sesongstart i Telemark stilte 21 løpere fra HOL. Julia Gundersen, Fredrik og Mathias Nalum-Olsen
fikk alle 1. premier.
Norwegian Spring, Solrenningen 17.04 Halden/Sarpsborg
18 løpere fra HOL stilte til start. Nina Bjerke ble nr 3 i D40 AK.
Tio-mila 2005, 23.-24.04
Vi deltok med 1 herrelag og 1 ungdomslag. Herrenes mål var også iår å fullføre og kanskje slå
fjorårets plassering. Herrelaget ble disket, mens ungdomslaget gjorde en fin innsats og ble nr 279 av
347 fullførte lag. Turen var vellykket og det satses også på deltagelse neste år.
Lørdagskjappen, 30.04. Moss
7 løpere fra HOL deltok.

Småleneløpet, 01.05 Indre Østfold
Fra Hedrum deltok 4 løpere.
Eiker-løpet 2005
Margith, Magnar og Sigurd Reppesgård deltok, og ble hhv nr 1,2 og 4.
Pinse-løp 14.- 16.05 Kongsberg
Hol hadde 89 starter i løpet av 3 dager og 37 påmeldte løpere. Av resultater kan nevnes at Anita
Paulsen fikk 1. plass i D17N og Margith Reppesgård 1. plass i D65. Mathias Nalum Olsen ble nr 2 i
H13-14. Det var også andre bra plasseringer.
KM mellomdistanse 22.05 Vinn IL
IL Vinn i Sande arrangerte. Ingen fra HOL ble kretsmestere, men Sigurd Reppesgård vant sin klasse .
26.05 regionsfinale Gildesprinten, Notodden
Stian Lysnes ble nr 6, Fredrik Nalum Olsen nr 7, Mathias Nalum Olsen nr 1 og Kjell Arne Øyen nr 3
på Notodden.
O-festivalen 24.06.-26.06 Nydalen, Oslo
20 individuelle løpere og 7 stafettlag utgjorde HOLs tropp. Søndag tok Margith Reppesgård, Atle
Strøm og Stian Uthuslien alle 1. plasser. Anders Kr. Holt ble nr 3.
Sørlandsgaloppen 03.07-09.07, Vestfold
Til tross for at vi arrangerte 2 av løpene, var 31 løpere med i de øvrige løpene i Sørlandsgaloppen.
Mange bra plasseringer som Sondre Bjerke nr 2, Anders Bergan nr 6, Helge Fossheim nr 3, Margith
Reppesgård nr 3 og Nina Bjerke nr 4.
O-Ringen 2005 Småland, Sverige
Kun 4 løpere fra HOL deltok i årets 5-dagars arrangement.
Tyrifjorden 2 dagers 06.-07.08
8 løpere deltok i Ringerike O-lags løp.
KM langdistanse 21.08, Hajern, Hof
Ingen individuelle seire. I stafett tok H13-16 en fin 3. plass med Sondre Bjerke og Mathias Nalum
Olsen. I H150 tok HOLs lag 1. plass og gull med Helge Fossheim, Martin Nauf og Gjermund Øyen.
Klubbmesterskapet 31.08
Sammen med Larvik OK ble klubbmesterskapet arrangert i Marumskogen med samlingsplass ved
Istrehågan. 28 deltakere fra HOL startet med stort og smått.
Klubbmestere:
H70Sigurd Reppesgård
H60-69
Tor Bjørvik
H50-59
Martin Nauf
H21-34
Roger Lysnes
H13-14
Mathias Nalum Olsen
H10-12
Fredrik Nalum Olsen

D60-69
D50-59
D35-49
D21-34
D15-16

Margith Reppesgård
Anne Marit Nauf
Nina Bjerke
Pernille Nauf

Veteranmesterskapet 03.-04.09 Krokskogen
9 løpere fra Hedrum deltok denne helga. Beste plassering fra klassisk 1.dag til Margith Reppesgård
som ble nr 6. På kortdistansen 2. dag ble det seier til Margith Reppesgård.
22.10 Blodslitet
5 løpere fra HOL stilte til start i årets Blodslit. Margith Reppesgård vant sin klasse, mens Mathias
Nalum Olsen ble nr 13 i H13-14.
05.11 Per Nordheims minneløp, KM ultralang
Mathias Nalum Olsen fikk nest beste tid i løpet og ble dermed nr 2. Anders Bergan ble nr 2 i kl. 12år

OPPSUMMERING
Dette er en liten oppsummering over noe av det vi har vært med på i 2005. Antall løp er 71 mot 72 i
fjor. Antallet starter er 914 mot 801 i fjor, som er en bra oppgang.
2004
Antall løp med deltagelse fra Hedrum
--”-- starter i løp
--”-- premier totalt,inkl.åpen klasse
--”-- 1.premier
--”-- 2.premier
Videre premiering,inkl.åpen klasse
Klubbmesterskapet er medregnet

2005
72
801
235
60
23
152

71
914
313
53
18
233

LØPERSTATISTIKK

Navn
Anders Bergan
Bård Bergersen
Erlend Bjerke
Nina Bjerke
Sondre Bjerke
Sten Ø. Bjerke
Tor Bjørvik
Magnus Christiansen
Vegard Dale
Martin Dalen
Brian Fox
Helge Fossheim
Erlend Gjestrum
Marie Gjestrum
Kjell Gjølberg
Jan Ivar Gundersen
Julia Natasza Gundersen
Viktoria Maria Gundersen
Carl Henrik Gutterød
Elise R. Hansen
Magnus R.Hansen
Vebjørn Hegdal
Ulrik Hegdal

2004
Antall
løp
7
3
13
28
28
7
2
1

24
1
3
7
15
16
14
1
3

2005
Antall
løp
10
1
24
34
26
11
2
1
5
5
5
16
1
2
2
35
7
13
4
7
1
2
1

2005
1.premier
1

1+1*
1

2005

2.premier

Videre pr.
7

4

6

1*
1

1

1
1
6

Mathias Hellum
Anders Kristian Holt
Kari R.Holt
Fredrik Hågan
Maximilian Inghilleri
Astrid R.Lie
Kjetil Lysnes
Jarle Lysnes
Roger Lysnes
Stian Lysnes
Tone Sølie Lysnes
Tonje Lysnes
Anne Marit Nauf
Martin Nauf
Pernille Nauf
Fredrik Nalum Olsen
Mathias Nalum Olsen
Peder Nalum Olsen
Amalie Paulsen
Anita Paulsen
Magnus Paulsen
Sigurd Paulsen
Line Petersen
Martin Petersen
Anne Gro Reppesgård
Magnar Reppesgård
Margith Reppesgård
Sigurd Reppesgård
Asbjørn Roe
Henrik Roe
Nina Roe
Helge Røed
Tor Martin Røed
Elin Sandertun Røed
Erik Sandertun Røed
Atle Strøm
Per Einar Strøm
Stian Uthuslien
Henry Tran
Gjermund Øyen
Kjell Arne Øyen
Vegard Øyen
Kåre Aasestad
Aleksander Aasrum
Bjarne Aasrum
Else Aasrum
Mats Aasrum
Olav Aasrum
Stein Aasrum
Tom Aasrum

14
4
7
2
26
1
14
22
22
7
9
33
37
8
27
24
17
2
3
2

12
26
35
40
18

9
10
3
3
2
44
36
7
2
15
6
6
5

 = Klubbmesterskap

KARTRAPPORT 2005

1
6
2
11
6
27
1
22
23
32
7
18
33
33
8
35
36
36
3
1
3
2
2
1
11
26
31
35
16
5
6
9
15
1
2
4
10
2
1
44
52
28
4
3
8
3
5
10
2
12

1

6

1*
4
1
1*
1+1*
1*
6+1*
9+1*

3

10
1

5

16
8

1

1
11+1*
1+1*

2

1
1
1

2

25

1
1
1
2

1

Siste Planlagt
Utgave
Nytt
Kvalitet/stand
02
OK. Steinbrudd gnager
Bommestad
02
Rødbøl – Lindhjem
75
Steinsvoll
98
?
Resynfaring av rest
Steinsvoll,utsnitt
05
Limtjern, utsnitt
05
Blåbæråsen
89
06
Utskrift 05. Utvidet
Åshildrød
01
OK
Fjære
87
?
OK÷
Vardås
96
07
Digitalisert
Knapreip
91
?
Nær slutt opplag. Digitalisert
Holt
92
Store hogstflater
Heum
81
Surte
90
Slutt på opplag. Må digitaliseres
Gjønnes
04
OK
Brattås
04
Litt utvidet. OK
Rødbøl
95
OK÷
Kvelde Skole
98
Hvarnes Skole
98
Byskogen
05
Utvidet i år
Frostvedt skole
99
Larvik
91
Må revideres
Tagtvedt
06
Digitaliseres
Hagnes
?
Skum (samarb. m/LOK)
Drøftet i styret
OK = egnet for løp, OK÷ = egnet for treningsløp
Kart
Verningen

Synfarere i år: Ole Jørgen Skovly, Sigurd Reppesgård og Bjarne Aasrum.
Budsjett 2006:
Blåbæråsen
Tagtvedt
Hagnes
Vardås
Bommestad, skolekart

15000
25000
10000
5000
5000

Bjarne Aasrum
Kartleder

Årsrapport fra Trenings- og Instruksjonskomiteen

Bruk

Tur-o
SG05
SG05
Løp 2006
Tur-o
Tur-o

Gildesprinten
Nybegynnerkurs
Gate o-løp
Sprintkart
Turkart
Ev. større løp

Komiteen har i år bestått av følgende personer: Roger Lysnes (leder), Jan Ivar Gundersen, Tom
Aasrum, Helge Røed og Bjørn Helge Rømen.
Vi kan igjen se tilbake på en sesong med mange aktiviteter og ser med glede at antall personer i
gruppen 10-14 år har økt. Dette er spesielt gledelig siden vi fryktet en tilbakegang da oppfølgingen
under våren og sommeren var dårlig. Dette skyldtes at forberedelsene og gjennomføringen av
Sørlandsgaloppen krevde sitt. Når vintertreningen startet satte vi derfor i gang en offensiv. Selv om
dette var et halvt år for sent, ser det likevel ut til å ha fungert meget bra.
Vi opplevde dessverre at enkelte løpere i de yngre årsklassene valgte å bytte klubb samtidig som
vintertreningen startet. Dette var beklagelig, men på ingen måte noen katastrofe. I løpet av høsten og
vinteren har flere nye kommet til og vi er nå enda flere på treningen enn det vi var i fjor. Vi har derfor
en flott gruppe vi kan arbeide videre med i 2006.
For å styrke våre kunnskaper på trenersiden har vi nå sendt 4 stykker på Trener-I utdanning. Dette er en
utdanning som går over 2 helger og 2 kvelder. Dette vil bidra til at vi etter hvert får flere høyt
kvalifiserte trenere i Hedrum O-lag.
I høst startet vi opp vintertreningen på Hedrum U-skole uten Larvik OK da de ønsket å flytte til
Stavern. De to yngste gruppene fungerer som før da Larvik hadde ingen/få deltakere her. Den voksne
gruppa er imidlertid noe redusert, men får allikevel servert kvalitetstrening av Jan Ivar og Anne Gro.
Vi bør vel også nevne våre nye o-drakter. Disse vil nok bidra til at de sportslige resultatene blir enda
bedre. Det er jo en kjensgjerning at man yter bedre om man føler løperutstyret ikke er dårlige enn
konkurrentenes. Våre gamle drakter var jo ikke særlig moderne lengre.
På førstkommende årsmøte vil mest sannsynlig denne komiteen bli splittet i to slik den var for noen år
siden. Vi får da en treningskomite og en rekrutteringskomite. Dette vil føre til et mer målrettet arbeid
på begge disse to områdene.
Her er en oversikt over de viktigste aktivitetene i 2005:
Sesongåpning i Danmark (11-13 mars)
Kjempefin tur til Danmark hvor vi fikk en flott tjuvstart på o-sesongen.
10-mila (23-24 april)
Deltakelse her har blitt en tradisjon i Hedrum nå. Vi stilte nok en gang med ett ungdomslag og ett
herrelag. Ungdomslaget (Sondre, Kjell-Arne, Julia, Mathias) lå et stykke bak de beste, men alle på
laget gjorde en flott innsats. Er jo ikke lett å hevde seg når gjennomsnittsalderen på de beste laga er
flere år eldre. Men gi oss noen år…
Interkretsleir ved Arendal (17-19 juni)
Stian og Mathias representerte Hedrum her.
O-troll leir i Kjose (3-4 juni)
Flott tiltak i Kjose! Det var artige o-aktiviteter, med diskotek og overnatting etterpå. Dagen etter var det
kano-orientering.
Rekruttenes dag i Holmenkollen (18 september)
Vi var selvfølgelig også i år med på dette arrangementet. Vi fylte opp en buss og reiste innover med
godt mot. Vi fikk prøvd litt av hvert, både orientering, EKT-løype, pølsespising, og for noen – en tur
opp i hoppetårnet.

Gildesprinten (26-30 september)
Denne uken arrangerte vi Gildesprinten på Sky og Byskogen skole. Til sammen deltok over 200 elever
i klassetrinn 5-7. Dette var et meget populært tiltak vi ønsker å følge opp enda bedre til neste år.
Vintertrening (fram til nyttår)
Vi startet opp vintertreningen uten Larvik da de ønsket å flytte til Stavern. Treningen går imidlertid bra
og bærer nå sterkt preg av at vi er et orienteringslag. På nesten alle treninger har vi innslag av ett eller
flere o-momenter. På torsdagene og søndagene er det imidlertid ikke mange som deltar. Men vi regner
med at dette blir bedre etter hvert som vi får flere i den eldre ungdomsgruppen.
Kick-off sesongen 2006 (11-12 november)
For å bedre nivået i aldersgruppen 13-16 år har kretsen satt i gang et samarbeid med Telemark. I
november ble det derfor arrangert en treningssamling med overnatting hvor temaet var sesongen 2006
med spesielt vekt på Hovedløpet. Stian og Mathias representerte Hedrum på denne samlingen.
Årsfest for yngre (4 november)
Årsfesten ble som vanlig arrangert første fredag i november. Mange møtte og etter pizzaen så delte vi
gruppen i 2. En yngre del – og en eldre del. De yngste fant fram puslespill, tegnesaker o.l. mens de
eldste snakket litt om opplegget utover vinteren og neste sesong. Vi fikk bl.a. til et lag til 10-mila samt
ønske om å arrangere en fest for andre o-ungdommer i kretsen.
Treningssamling i Langesund (3-4 desember)
For første gang arrangerte vi en treningssamling i Langesund badepark med innlagt deltakelse i
Røsskleivaløpet. Etter tilbakemeldingene å dømme var dette et meget populært tiltak. På lørdag var det
deltakelse på løp samt bading og virtuell orientering på kvelden (4 Pc-er var satt opp i LAN). På
søndag ble det først en treningstur og deretter nok en tur i bassenget før vi reiste hjem.
Trenings- og instruksjonskomiteen

Turorientering 2005.

Følgende kart har vært benyttet av HOL: Steinsvoll, Aashildrød og Fjære
Konvolutter:
Statoil Stavern
Albert Bøe
Larvik turistkontor
Intersport
G Sport Nordbyen
Esso Kvelde
Fortuna
Larvik Politi
Hedrum O-lag
Finn frem dagen
Larvik O-klubb

19 konvolutter à 150.17 konvolutter à 150.06 konvolutter à 150.43 konvolutter à 150.33 konvolutter à 150.17 konvolutter à 150.15 konvolutter à 150.06 konvolutter à 150.51 konvolutter à 150.14 konvolutter à 150.12 konvolutter à 150.-

kr 2.850.kr 2.550.kr 900.kr 6.450.kr 4.950.kr 2.550.kr 2.250.kr 900.kr 7.650.kr 2.100.kr 1.800.-

Summer

233 konvolutter

Kr 34.950.-

Norges orienteringsforbund skal ha kr 20.- pr konvolutt
Til fordeling
Felles solgte konvolutter 170 stk à kr 65.Larvik
Hedrum
Larvik
Hedrum

”
”
”
”

Larvik O-klubb skal ha
Klubbens salg
Til utbetaling

Larvik O-klubb
kr 11.050.-

12 stk à kr 100.51 stk à kr 100.12 stk à kr 30.51 stk à kr 30.-

Summer

kr 4.660.kr 30.290.Hedrum O-klubb
kr 11.050.-

kr 1.200.kr 5.100.kr
360.kr 1.530.kr 13.780.-

kr 16.510.-

kr 13.780.kr 1.800.kr 11.980.-

Vi betaler hele NOF avgiften.

Larvik 28. oktober 2005
Magnar Reppesgård

REGNSKAP BUDSJETT FOR HEDRUM O-LAG 2005
INNTEKTER:

BUDSJETT:
2005
2006

3010
Medlemskontingent
3110
Tilskudd Norges Idrettsforbund
3210
Statlige tilskudd
3220
Spillemidler
3230
Kommunale tilskudd
3310
Egenandel delt.andre stevner
3320
Egne løp
3350
Turorientering
3510
Løperutstyr
3540
Kiosksalg
3620
Sosiale tilst
3630
Dugnadsinntekter
8010
Renter
Sum inntekter

kr 11 025,00
kr 11 818,00
kr
2 000,00
kr 17 000,00
kr 23 000,00
kr 38 018,50
kr 148 475,00
kr 11 000,00
kr 20 880,00
kr 87 615,00
kr
5 400,00
kr 138 246,00
kr
4 625,72
kr 519 103,22

kr
kr
kr

kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

12 000
7 000
0
11 000
50 000
80 000
12 000
5 000
80 000
10 000
130 000
5 000
402 000

kr
kr
kr
kr

83 133,00
23 388,97
2 420,00
12 115,00

kr
kr
kr
kr

80 000
25 000
10 000
35 000

22 529,67
51 901,50

kr
kr
kr
kr

30 000
10 000
25 000

kr

40 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

12 000
10 000
0
11 000
50 000
25 000
12 000
15 000
80 000
6 000
105 000
6 000
332 000

UTGIFTER:
4010
4040
4110
4210
4211
5000
6112
6114

6117
6119
6120
7510
7530
7540
7620
7630
ny post
Sum utgifter
Overskudd

Startkontingent
Internasjonale stevner
Egne Løp
Trening og instr.kom
Rekruteringskomitè
Klubbutgifter
Blåbæråsen
Steinsvold
Bommestad skole
Tagtvedt
Hagenes
Vardås
Div.inv.utstyr
Løperutstyr kjøp
Premieutgifter
Kioskutgifter
Sosiale tilst.
Dugnadsutgifter
Turkart

BEHOLDNIGER:
Kasse
Kasse oppmann
Bank 2510.07.08933
Bank 2510.07.08941
Bank 2510.54.05936

kr 47 110,76
kr 35 619,00
kr 12 540,00
kr 27 253,16
kr 28 358,74
kr 34 606,75
kr
2 938
kr 383 914,05
kr 135 189,17
kr 519 103,22

kr
kr
kr
kr
kr

2004
155,87
(84,40)
115 420,47
18 922,00
300 247,00

kr
kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr

-

5 000
35 000
40 000
40 000
25 000
400 000 kr

31.12.2005
6 030,97
(198,40)
238 065,60
21 307,51
304 578,04

80 000
15 000
10 000
25 000
10 000
15 000
15 000
5 000
25 000
10 000
5 000
20 000
25 000
5 000
40 000
40 000
25 000
370 000

Bank 2510.07.09603
Bank 2510.07.09611
Bank 2510.14.45804
Overskudd

Beholdning Ungdomsutvalget
Beholdning løpstøy pr. 12.01.06

kr
9 659,00
kr 33 852,00
kr
26,00
kr 478 197,94
kr 135 189,17

kr
9 673,54
kr
33 902,83
kr
27,02
kr 613 387,11

kr 613 387,11

kr 613 387,11

kr
kr

1 063,35
28 125,00

Utestående:
Kto. 3010 Medlemskontingent
Kto. 3350 Turorientering

kr 825,kr 2550,-

INNKOMNE FORSLAG
Innkomne forslag:
Styrets forslag 1:
Deling av Trenings- og Rekrutteringskomiteen f.o.m. 2006
Det ble på forrige årsmøte foreslått å dele Trenings- og rekrutteringskomiteen, og la begge kommiteer
være representert i styret f.o.m. 2006. Forslaget ville medført en endring i lagets lov paragraf 12-g-II.
Styrets vurdering er at komiteen bør deles, men at det ikke er nødvendig med flere styreverv.
Styret legger derfor fram et reviderte forlsag til lagets Instrukser. Forslaget medfører ikke en
lovendring, og kan således besluttes på årsmøtet (iht. paragraf 12 f og h).
Styrets forslag:
INSTRUKS FOR STYRETS ORGANISASJONSPLAN FOR HEDRUM O-LAG
ANDRE VERV:
Treningskomite:
Rekrutteringskomite:
Kartkomite:

Sportslig leder + 1 medlem
2 medlemmer
Kartleder + 1 person

INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID
1. Lederen har den daglige ledelse av laget. Han/hun skal lede styrets forhandlinger og lagets møter hvis
ikke annet er fastsatt. Han/hun skal påse at valg, adresseforandringer o.l. som har interesse for krets og
forbund blir meldt.
2. Lederen må sammen med kassereren sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. 1. januar til
overordnede instanser.
3. Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøterog årsmøter. Han/hun skal i samråd
med lederen føre lagets korespondanse. Han/hun skal dessuten være lagets arkivar.

4. Kassereren plikter å sette seg inn i de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser, og
føre regnskap og medlemsfortegnelse i samsvar med disse. Styret bestemmer hvordan kassereren skal
disponere lagets kasse. Underkasserer kan utnevnes hvis det er behov for det.
5. Den sportslige lederen leder treningskomiteens arbeid, og har ansvaret for oppfølging av arbeidet i
rekrutteringskomiteen. Han/hun skal til hvert styremøte redegjøre for lagets sportslige status og status på
arbeidet i rekrutteringskomiteen.
6. Kartlederen skal lede arbeidet som tar sikte på at HOL til enhver tid disponerer tjenelige kart for
instruksjon, trening og konkurranser.
INSTRUKS FOR REKRUTTERINGSKOMITEEN
1.
Rekrutteringskomiteen har ansvaret for rekruttering og instruksjon av HOLs medlemmer. Den
har ansvar for all trening av barn inntil 12 år og grunnleggende o-teknisk trening av eldre
rekrutter, samt turorientering.
2.
Komiteen skal legge opp sin aktivitet etter de økonomiske rammer som er skissert i klubbens
budsjett.
3.
Rekrutteringskomiteen skal til siste styremøte før årsmøte legge fram forslag til handlingsplan
og budsjett for neste års virksomhet.
Begrunnelse:
Antall personer i de yngre klassene er økende og det blir etter hvert vanskelig for èn komitè å fokusere
både på rekruttering og trening. I de siste årene er det fokusert mye på rekruttering og mindre på
trening. Nå er det på tide også å fokusere på trening, og derfor bør det være to adskilte komiteer.
Styrets forslag 2:
Styret forslår at det kåres en klubbmester i enhver klasse, og at kravet til minimum 2 startende og 2
fullførende medlemmer fjernes.
Styret legger derfor fram et reviderte forlsag til lagets Instruks ”Rettlingslinjer for klubbmesterskap”,
pkt. 2 med ny ordlyd:
Såfremt ett av klubbens medlemmer stiller til start, skal det kåres en klubbmester i alle klasser.
Begrunnelse:
Enkelte klasser vil i perioder ha en deltaker. Antallet deltaker vil ikke nødvendigvis reflektere innsatsen
som ligger bak en gjennomføring av løpet, og styret mener derfor at det er riktig å kåre en klubbmester
uavhengig av antall deltakere.

FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2006-2009
Handlingsplanen skal rulleres hvert år.
STATUS
Hedrum o-lag er et av lagene i kretsen som har flest medlemmer og best økonomi. Blant medlemmene
finnes mange dyktige/villige dugnadsarbeidere. Tallet på dyktige/villige løypeleggere og synfarere er

begrenset, og vi har for få trenere og øvrige ledere. Vi har derfor satt i gang med utdanning og
opplæring av flere trenere. Hedrum o-lag har mange gode løpere i D/H klassene over 45 år, og det gror
godt i de yngste klassene. De siste årene har det vært satset friskt på rekruttering, hvilket vil forsette,
men nå satser vi også på skikkelige treningsopplegg og oppfølging for aldersklassene 13-16 år. Vår
utfordring framover blir å holde på løpere som ønsker å satse som eliteløpere.

SATSINGSOMRÅDER
UTDANNING
Det skal motiveres til å satse på ulike kurs som kan gjøre flere av medlemmene interessert i og i stand
til å påta seg forskjellige verv i laget. Særlig vil vi prioritere lederkurs, instruksjons- og trenerkurs,
synfaringskurs og kurs i forbindelse med innføring av ny arrangementsteknikk.
REKRUTTERING
Det skal arbeides målrettet for å øke antallet aktive o-løpere. I tillegg skal vi arbeide for å knytte til oss
interesserte foreldre og andre sympatisører slik at lagsmiljøet forblir godt og administrativt lagsarbeid
fordeles.
SPORTSLIG
Klubbens aktive løpere skal til enhver tid ha et tilfredsstillende treningstilbud. Det skal satses tid,
krefter og penger på å videreutvikle våre gode, unge løpere, og det skal være en målrettet satsing for å
bygge opp en stall av gode løpere både på kort og lang sikt. Det er vanskelig å holde på eliteløpere i
seniorklassene, men vårt mål er å holde på løpere til og med juniornivå. Spesielt vil vi fokusere på
tiltak som begrenser medlemslekkasjen til andre klubber. Det satses på å utdanne og videreutdanne
trenere på Trener I og Trener II nivå. Vi skal være aktive i kretsen, og stå for en bred satsning både i
aldersklassene 13-16 og juniornivå.
KART ARBEIDET
Det skal til enhver tid være minst 2 kartområder som kan brukes til løpsarrangement for normaldistanse
og i tillegg minst 2 kartområder som kan brukes til trening. Vi har som mål at vi innen august 2007 skal
ha utarbeidet et kart egnet for sprintløp. Alle skoler i Hedrum skal ha et instruksjonskart i sitt
nærområde. Det skal utarbeides kartplaner i samråd med o-kretsen. Vi skal prioritere opplæring og
utdanning av flere synfarere.
ØKONOMI
Det skal drives et målrettet arbeide for å skaffe laget inntekter, og det skal være en fast styring av lagets
kostnader i forhold til vedtatt budsjett.
ARRANGEMENT
Hedrum o-lag skal være en aktiv løpsarrangør. Vi vil lage gode treningsopplegg som inspirerer mange
til å komme på trening. Dessuten vil vi arbeide for å bli medarrangør av store arrangement som
Sørlandsgaloppen, Veteranmesterskapet eller Norgesmesterskap. Hedrum o-lag skal disponere nok
moderne arrangementsutstyr til å arrangere middels store løp.

FORSLAG TIL ARBEIDSPROGRAM FOR 2006
UTDANNING
Spesielt informere om kurs innen trening, instruksjon, synfaring og arrangementsteknikk for
medlemmene. Videreføre satsningen på trenerkurs på Trener I og II nivå.
SPORTSLIG OG REKRUTTERING

Trening og opplæring vil fortsatt være Hedrum o-lags viktigste oppgave. Kvaliteten på treningen vil bli
hevet mye i forhold til fjoråret som ble en del redusert pga. flere store arrangementer. Det vil bli
gjennomført nybegynnerkurs og samlinger for de opp til junior. Vi vil satse på å arrangere
Gildesprinten for utvalgte skoler i Larviksområdet. Ellers vil treningen bli gjennomført etter vanlig
opplegg. Hedrum O-lag skal delta aktivt i samlinger og arbeid i kretsen for klassene 13-16 år.
KART ARBEID
Vi har besluttet å utarbeide et sprint kart i området Byskogen/Tagtvedt. Kartet skal være ferdig til vårt
sprintløp 15 august. Arbeidet med Blåbæråsen vil bli endelig sluttført. Vi vil vurdere å synfare den
delen av Steinsvoll som ikke ble benyttet til Sørlandsgaloppen 2005, og vi vil vurdere å starte
resynfaring av Vardås. Det kom fram av skolekartundersøkelsen 2005 at Bommestad skole ønsket et
eget skolekart, og det vil bli utarbeidet og utgitt i 2006. Vi er i gang med å utarbeide et turkart over
området fra Verningen til Hagnes.
ØKONOMI
Også i 2006 vil Lågendalsmarkedet være vårt viktigste inntektsbringende tiltak. Dessuten håper vi å
kunne levere granbar til Sandefjord kommune også i 2006. Trening, rekruttering, kartutgivelser og
investering i nytt arrangementsutstyr vil bli prioritert ved bruk av lagets midler.
LØPSARRANGEMENT
Hedrum o-lag vil i 2006 arrangere følgende løp:
søndag 14.05 Kretsløp, Langdistanse
tirsdag 30.05 Nærløp, Vårcup, mellomdistanse
tirsdag 15.08 Nærløp, Høstcup, sprint
lørdag 04.11 Nærløp,Per Nordheims Minneløp, Hedrum på Langs, KM ultralang

Takk for innsatsen i 2005
Sesongen 2005 ble et år med et meget høyt aktivitetsnivå.
I særlig grad medførte innsatsen vår på Sørlandsgaloppen og Lågendalsmarkedet en stor
arbeidsbelastning på mange av lagets medlemmer. En innsats det står stor respekt av.
Arrangementene ble gjennomført på en måte som vi kan være meget stolte av, og som blir lagt merke
til i og utenfor o-kretsen. Det økonomiske resultatet ble også formidabelt, og bidrar til å styrke lagets
økonomi betydelig, hvilket gir en solid trygghet for å opprettholde et høyt aktivitetsnivå til glede for
lagets medlemmer.
Vi må heller ikke glemme alle andre dugnader og aktiviteter, store og små, som går sin gang året rundt.
De gjennomføres på en flott måte som alltid, og er grunnsteinene i laget vårt. Men, året 2005 ble litt
spesielt da vi i tillegg til markedet også fikk 2 løp og campen på Sørlandsgaloppen.
Vi takker alle lagets medlemmer og medhjelpere som har stått på i 2005 for innsatsen. Uten dere kunne
ikke Hedrum O-lag gjennomføre alle våre fellesaktiviteter eller gi støtte til trening og rekruttering på
det nivået vi gjør i dag.
Vi ønsker alle en riktig god o-sesong i 2006.
Hilsen
Tor Martin Røed
Leder

Hedrum o-lag
Valgkomiteens forslag til tillitsverv 2006

STYRET:

Leder:
Sportslig leder:
Sekretær:
Kasserer:
Kartleder:
1. varamedlem:
2. varamedlem

Helge Røed
Roger Lysnes
Anne Marit Nauf
Asbjørn Roe
Bjarne Aasrum
Nina Bjerke
Kari Reppesgård Holt

ny
ikke på valg
gjenvalg
Ikke på valg
gjenvalg
ikke på valg
gjenvalg

Oppmann:

Sigurd Reppesgård

ikke på valg

Medlem av
treningskomiteen:

Jan Ivar Gundersen

ikke på valg

Tom Aasrum

gjenvalg

Frode Gjestrum

ny

Forvalter løperutsyr:
Forvalter løpsutstyr:

Astrid R. Lie
Sten Ø. Bjerke

gjenvalg
ikke på valg

Revisor:
Vararevisor:

Margith Reppesgård
Marianne R. Evensen

gjenvalg
ikke på valg

Valgkomite:

Anne Gro Reppesgård
Tor Martin Røed
Ann Cathrin Hegdal

ikke på valg
ny
ikke på valg

VDG kontakt

Tor Bjørvik

gjenvalg

Kartkomite:

Helge Fossheim

gjenvalg

Tur-orientering:

Magnar Reppesgård
Harald Lie

gjenvalg
ikke på valg

UK:

Oppmann og treningskomiteen

O-tinget:

Leder, sportslig leder og sekretær

Larvik idrettsråd:

Styret velger representant innen egne rekker

ANDRE VERV:

Leder av
Rekruteringskomiteen:
Medlem av
Rekruteringskomiteen:

