Årsberetning 2016

Årsmøte
9. februar 2017 kl 19.00
Sted: Rådhuset på Nodeland.

DAGSORDEN:
Åpning
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av møteleder og referent
Årsberetning fra styret
Regnskap/budsjett
Aktivitetsplan
Kartplan
Valg

ÅRSBERETNING 2016
STYRETS SAMMENSETNING
Leder:

Christina White

Kasserer:

Svein Sunde

Oppmann:

Roy Birkeland

Sekretær:

Svein Erik Wiig

Leder kartråd:

Leiv-Terje Arnevik

Leder treningsråd:

Ståle Thortveit

Leder turorientering: Else-Margrethe Bredland
Det har vært avholdt 4 styremøter i 2016

MEDLEMSOVERSIKT
Ved utgangen av året hadde SSOK 83 medlemmer. Det har kommet 12 nye medlemmer i 2016,
men 13 har gått ut.
ØKONOMI
Klubbens økonomi er fortsatt god. Vedlagt årsregnskap for 2016 som viser et overskudd på kr
76 962. Av vesentlige poster for 2016 bør nevnes turkartprosjektet som Floke har jobbet med,
som gir klubben overskudd allerede før 1. solgte kart. Dugnaden på Sørlandsgaloppen ga en
nettogevinst på kr 56 000.
LØPSARRANGEMENTER
10. april: Nærløp, 64 deltakere
Kart: Tinntjønn.
Løypelegger: Leiv-Terje.
Løpsleder: Øystein.
4. mai: Skolesprinten. 220 deltakere.
Øystein, Christina, Roy, samt nye og gamle pensjonister i klubben.
7.-10. juli: Sørlandsgaloppen.
Arrangert i Høvåg, med sprint i Lillesand sentrum 7. juli. SSOK hadde ansvar for kiosk.
Hovedansvar: Roy og Lene.
Onsdagskarusell 29. juni, 41 deltakere
Kart: Berge.
Løpsleder: Christina
Løypelegger: Svein.
KM-stafett 19.09, 41 lag
Kart: Tunballen
Løpsleder: Reidar
Løypelegger: Øystein

SSOK INFORMASJON
SSOK har egen hjemmeside på internett som oppdateres jevnlig. Christina er webredaktør, men
flere i klubben har skrevet flotte referater fra klubbens arrangementer og fra turer rundt om i
verden. SSOK har også egen side på Facebook, der det i tillegg til korte referater fra løp legges
ut diverse informasjon til medlemmene.
MATERIELL
SSOK har fortsatt lagerlokale i Noden (det gamle helsehuset, flyttes opp en etasje i 2017) på
Nodeland. I tillegg til diverse orienterings- og arrangørsutstyr, har vi klubbdresser og løpstøy
på lager. I 2015 har det blitt kjøpt inn en del løpstøy. De fleste postenhetene er 15 år gamle og
de må skiftes ut etter hvert. Dette vil bli gjort over flere år.
DUGNADER
Som nevnt hadde SSOK ansvar for kiosken fredag, lørdag og søndag under Sørlandsgaloppen
og klubbens medlemmer gjorde en solid dugnadsinnsats. Som vanlig var det Roy og Lene som
hadde hovedansvaret og deres grundige forberedelser innebar at kiosksalget ble en stor suksess.
Floke har gjort en stor innsats med turkartprosjektene Kulia og Rossevann. Floke har også nok
en gang gjort en stor jobb med utgivelse av ”2017- kalender” som distribueres via postverket til
alle husstander i Søgne og Songdalen.

SOSIALE ARRANGEMENTER
Som tidligere år så markerte Nordjysk 2 dagers den 12. og 13. mars sesongåpning for de
ivrigste løperne. Løpene i Danmark gikk i Kirkemilen lørdag og søndag.
15 SSOK’ere tok turen til Sälen i Sverige i slutten av juli for å være med på O-ringen sammen
med rundt 20 000 andre o-løpere fra hele verden.
REPRESENTASJONER I 2016
Reidar Heivoll vært leder i styret for Stiftelsen Sørlandsgaloppen.
Leiv-Terje Arnevik har under 2016 vært medlem av kartrådet i kretsen.
Christina White har under 2016 vært medlem av treningsrådet i kretsen.
LEDERS KOMMENTAR
SSOK har hatt mange arrangement under årets o-sesong, de største var kiosken under
Sørlandsgaloppen, KM-stafett, og ikke minst Skolesprinten. Det er i stort sett den samme
rutinerte kjernen av medlemmene som tar hovedansvaret, men det er positivt at vi også får med
noen nye i arrangementsstaben. KM-stafett var en stor suksess og vi fikk mye skryt for både
løyper og arena. Heder til løypelegger Øystein, løpsleder og speaker Reidar og DJ Roy.

Antallet medlemmer i SSOK har vært relativt stabilt de seneste årene. Turorienteringen øker i
salg og det er tydelig av dette er et oppskattet tilbud. Stort takk til tur-o-komiteen som år etter
år legger ned stor innsats!
Under 2016 hadde SSOK klubbturer til Nordjysk 2-dagers samt til Oringen i Sälen. Dette var to
meget flotte turer med fin orientering og hyggelig samvær. Jeg håper at vi kan få med oss enda
flere medlemmer på klubbturene i årene fremover. Jeg håper også at vi får litt fart på
rekrutteringen til klubben, målet til orienteringsforbundet, det vil si at 1% av befolkningen skal
være aktive medlemmer av en o-klubb i 2020, gjelder også i Søgne og Songdalen!

ÅRSRAPPORT FRA TURORIENTERINGEN
For 47. gang arrangerte SSOK turorientering. Postene sto ute i perioden 1. juledag (2015) til og
med søndag 25. september. De fleste postene ble satt ut i god tid før jul. Salget økte noe
sammenlignet med 2015.
Kartposer
I første omgang ble det produsert materiell til 200 poser. Posene ble lagt ut for salg 12.
desember. På vårparten måtte det suppleres noe. Kart og annet materiell ble kopiert hos
Rambøll og på UiAs trykkeri.
Salget
209 poser (2014: 131 poser, 2015: 200 poser). Pris kr. 200.Salgssteder: bensinstasjonene på Tangvall, Lunde og Nodeland og Turistforeningen i
Kristiansand (KOT). Salget fordelte seg slik: Nodeland: 22, Tangvall: 104, Lunde: 60, KOT:
21. Privat: 2
Salgshistorikk
Prisen, kr. 200.- har vi holdt siden 2010 da prisen økte fra kr. 180.- Kr. 200.- er et beløp som er
lett å håndtere for salgsstedene. KOT tar 10 % provisjon.
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Kart
Turkartet Rossevannet (15 poster + 2 topper)
Turkartet Vedderheia (15 poster + 2 topper)
Berge - orienteringskart (20 poster + 1 topp)
Tunballen - orienteringskart (15 poster)
Toppturer
Vardeheia, Brennåsknuden, Haheia, Vestre varde, Bruheia
Markedsføring
Det har vært omtale i Budstikka og Fritidsnytt Enny-Karin og Floke har vært aktive med å
legge ut bilder og minne om turorienteringen i ulike sammenhenger i Budstikka og Fritidsnytt.
Poenggivning
Ordinære poster: 1 poeng, toppturer: 3 poeng. Til sammen 80 poeng.
Gull: 68 poeng, sølv: 50 poeng, bronse 35 poeng.
Turorientering.no
Det har vært mulig å registrere klipp elektronisk på Turorientering.no i stedet for på
kontrollkortet.
Kåre Vangen, aktiv turorienteringsdeltaker, la ut SSOKs opplegg.
16 deltakere registrerte koder på nettet.
Tilbakemeldinger
Folk er flinke til å melde ifra når poster er borte. I år var det problem med et par poster på
Berge-kartet som ble borte flere ganger. Det ble også meldt om poster som manglet på
Vedderheia-kartet, men disse var på plass (mulig en måtte erstattes).
Det er ofte positive tilbakemeldinger på kontrollkortene.
Tilbakemeldingene på Tur-o-avslutningen er positive.
Ekstra premiering
Som tidligere år sponset Søgne og Greipstad sparebank med premiering:
Alle som oppnådde 35 poeng eller mer og som sendte inn kontrollkortet deltok i trekningen
som ble gjort på tur-o-avslutningen. Det ble delt ut 3 gavekort til samlet verdi kr. 2000.
Hvem går?

Det har vi ikke oversikt over i og med at det ikke er så mange som returnerer kontrollkortet.
Men ekstra premiering har stimulert til at flere sender inn kontrollkortet, og i 2016 har rundt 50
(2015:35) sendt inn kortet og ytterligere 16 registrert deltakelse på Turorientering.no.
De innsendte kortene tyder på et spenn i alder fra barn som sitter i bæremeis til godt voksne.

Tur-o-avslutningen
Tur-o-avslutning ble gjennomført med samme program som tidligere:
Kaffe/brus/kake/bolle
Utdeling av diplomer, medaljer
Litt informasjon om årets deltakelse og planer for 217
Bingo.
I år var det ca. 35 til stede.
Tur-o-komite 2016 Signe Heivoll, Enny Karin Vindheim, Jan Rune Bugge, Oddleif Håverstad
og Else-Margrethe Bredland, godt hjulpet av Tor Lohne som har sørget for kartarbeidet og
Floke Bredland som sørger for annonsering.
For tur-o-komiteen
Else-Margrethe Bredland

ÅRSRAPPORT FRA OPPMANNEN
Som tidligere år så markerte Nordjysk 2 dagers den 12 og 13 Mars sesongåpning for de ivrigste
løperne. Vel… noen fikk visst også med seg et eller flere av de fire løpene i TV cupen som
KOK arrangerte i januar og februar…. en serie uhøytidlige løp som også arrangeres nå i vinter.
Men, løpene i Danmark gikk i Kirkemilen lørdag og søndag. Fortrening i Bunken på fredag.
Som alltid så er dette en veldig hyggelig tur, sportslig og sosialt som jeg håper enda flere av
klubbens medlemmer får øynene opp for. Påmeldingen for 2017 er i skrivende stund ennå
åpen! Håper at riktig mange blir med i år.
Her hjemme ble det lokal sesongåpning med KOK 2-dagers 19 og 20 mars. Deretter gikk det
slag i slag med KSO – sprintløp, sør løpene, torridalsløpet og 14 karusell løp som var fordelt
mellom aust og vest agder. SSOK arrangerte 2 av disse karusell løpene, et løp 10 april på
Tinnkjønn med Øystein Dybesland og Leiv Terje Arnevik som ansvarlige og et 29 juni som
Svein Sunde og Christina White hadde ansvaret for.
Også i år dro Christina i gang et nybegynneropplegg, råtassen, over 4 torsdager i mai/juni.
Samlingssted var Tunballen.

I juli var vi med-arrangør til Sørlandsgaloppen. I tillegg til dugnad i kiosken så var det 18-20
SSOKère som fikk anledning til å delta på et eller flere av løpene, i Lillesand eller ved Høvåg
skole.
Årets ekstraordinære klubbtur gikk i år til O-ringen i Sverige. Verdens desidert største
mønstring av orienteringsløpere fra store deler av verden. I år ble dette arrangert i Sälen.
Førsteklasses innkvartering, fine løyper, stort sett bra vær og hyggelig selskap gjorde dette til
en minnerik tur for store og små. 15 løpere fra SSOK var med på dette. Flere kommer nok
tilbake til O-ringen en annen gang.
Utover i høstsesongen ble det arrangert 6 karusell løp i tillegg til KSO høst, Merkeløpet,
Sørlandsmesterskap Mellom & Lang, KM Lang, natt og…..18 September arrangerte SSOK
KM stafett for Aust og Vest agder. Hele 39 lag koste seg i terrenget på Nodelandsheia. Øystein
hadde lagt gode løyper og Reidar hadde tatt ansvaret som løpsleder. Værgudene var så absolutt
på vår side denne dagen og sammen med de allerede nevnte gode løypene så satte vår egen
Bjørge Lillelien (Reidar Heivoll), en spiss på arrangementet med en speakertjeneste som ikke
tidligere er sett eller hørt på et kretsmesterskap.
Tidtaking er ofte krevende på en stafett. Så også denne gangen, men Christina, Svein, Aksel,
Tore m.fl. dro det hele i land på en super måte.
Vil også i år trekke frem SSOK`s største arrangement (Målt i antall deltakere), skolesprinten
som Øystein sammen med o-interesserte lærere gjør til en aldri så liten o-fest.
På Tangvall skole har også o-interesserte lærere stelt i stand en dag med orienteringsløp som
samler ca 200 ungdommer.
Disse to arrangementene gjør at det glade budskap om løping med piggsko faktisk når ut til
mange! Når dette i tillegg gjentar seg hvert år så skal det godt gjøres å komme gjennom
grunnskolen uten å vite litt om orientering. Om så dette vil bidra til fremtidig rekruttering, eller
om vi skremmer vettet av de unge kan være vanskelig å si…,men jeg har stor tro på at dette
arbeidet vil bære frukter på sikt.
Klubben har vært representert med løpere på blant annet følgende arrangementer: (For flere av
disse samt arrangementene nevnt over så er det laget en liten reportasje som kan finnes på
SSOK.no).









Nordjysk 2 dagers Danmark
Sørlandsgaloppen, Lillesand/Høvåg
O-Festivalen, Sarpsborg
Fjell løpet i Vinje
O-ringen, Sälen i Sverige
Løp til Spania
London City Race
PWT tur på Kypros

Noen sportslige prestasjoner som fortjener å nevnes:


Signe Heivoll (D65) nr 1 på Sørlandsgaloppen, dag 3 & 4




Signe Heivoll (D65) top 3 plassering på O-festivalen
Vibeke Wold Sunde, Christina White & Reidar Heivoll– alle med topp 3 plasseringer i
Sørlandsgaloppen.



Og, en noe forsinket omtale som skulle vært her i 2015: Kjell Erik Røyslands innsats
som lagleder for herrelaget til KOK`s stafettlag, Jukola 2015. Som de fleste vet så vant
KOK denne stafetten, altså med hjelp fra SSOK`s Kjell Erik



Leiv-Terje Arnevik vant KM sprint
Hortemo 9 Januar 2017
Roy Birkeland
(Oppmann)

ÅRSRAPPORT FRA KARTRÅDET
Solås - Årstøl
Klubben har i 2016 revidert o-kart Solås- Årstøl. Kurver og detaljer er bra på det gamle kartet, men mye
har skjedd med vegetasjonen. Etter revisjonen holder kartet en bra standard og kan brukes i løp i 2017.

Skogen (Nodeland Vest)
Kartet er revidert. Mye granskog er hugget, noen nye traktorslep er kommet til. Etter revisjonen holder
kartet en bra standard og kan brukes i løp i 2017.
Turkart Kulia
I samarbeid med Oddersjaa og Torridal er det utarbeidet et stort sammenhengende turkart i området fra
Nodelandsheia – Bymarka Vest - Torridal.
Turkart Rossevann
Revidert kart. Samarbeid med I.K. Våg. Vågsbygda-Berge
Tunballen.
Kartet ble revidert i forbindelse med KM- stafett 2016
Avtale om laserdata
I møte med Geovekst og Kristiansand kommune ble det avtalt å lage en avtale om utveksling av
kartdata. Det betyr at o-klubbene får tilgang til lasergenererte data fra Felles kartbase (FKB-data).
Avtale er signert med Kristiansand kommune, og det vil i 2017 signeres avtale med Søgne og Songdalen
kommuner. Avtalen er prinsipp-godkjent av Geovekst.

Leiv-Terje Arnevik
Kartrådet

Regnskap 2016

