Årsberetning 2017

Årsmøte
30. januar 2018 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 2017
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 2017

MEDLEMSOVERSIKT
Ved utgangen av året hadde SSOK 70 medlemmer. Det har kommet 4 nye medlemmer i 2017,
men 15 har gått ut.
ØKONOMI
Klubbens økonomi er fortsatt god. Vedlagt årsregnskap for 2017 som viser et overskudd på
329 515 kr. Av vesentlige poster bør også i år nevnes turkartprosjektene som Floke har jobbet
med, som gir klubben overskudd allerede før 1.e solgte kart.
LØPSARRANGEMENTER
26. mars: Treningsløp
Kart: Hagehei
Løypelegger: Leiv-Terje
07. mai: KM mellom, 90 deltakere
Kart: Skogen.
Løypelegger: Kjell Erik/Leiv-Terje.
Løpsleder: Roy.
5. mai: Skolesprinten. Ca 200 deltakere.
Øystein, Roy, Else M m.fl.

SSOK INFORMASJON
SSOK har egen hjemmeside på internett som oppdateres jevnlig med klubbinformasjon og med
referater fra klubbens arrangementer og fra turer rundt om i verden. SSOK har også egen side
på Facebook som brukes for å spre informasjon til medlemmene. For å nå alle medlemmer kan
e-post sendes ut fra medlemsregistret i klubbadmin.

MATERIELL
SSOK har fortsatt lagerlokale i Noden (det gamle helsehuset, flyttet opp en etasje i 2017) på
Nodeland. I tillegg til diverse orienterings- og arrangørsutstyr, har vi klubbdresser og løpstøy
på lager. I 2017 ble en del løpstøy solgt ut til halv pris. Nye jakker med ny design er i
produksjon. Mange postenheter er gamle og utskifting blir gjort etter hvert over flere år. I 2017
er det kjøpt inn 15 nye postenheter.
DUGNADER
Det har ikke vært noen felles dugnader under 2017. Floke har imidlertid gjort en fantastisk
innsats med turkartprosjektet Rossevann. Men også turorienteringen, KM mellom, samt
skolesprinten innebærer en solid dugnadsinnsats av mange.

REKRUTTERING
I 2017 ble det arrangert 5 nybegynnertreninger under vårsesongen. Oppmøtet varierte og var 14
på det meste.
15-16 september arrangerte SSOK årets O-troll leir for VAOK. Samlingen ble holdt på
Songdalen Ungdomsskole og totalt deltok 15 rekrutter, hverav 3 fra SSOK, plus ledere fra
forskjellige klubber i VAOK.
SSOK var representert på Hellevigadagen som arrangeres av Midt-Agder friluftsråd. Liksom i
fjor var været en bidragende årsak til nok så få benyttende seg av muligheten til å ta seg rundt
o-løypa som vi la ut.
Stolpejakten er et nytt tiltak som SSOK ble med på i år sammen med Songdalen kommune.
Ambisjonen var å arrangere stolpejakt på to plasser i kommunen, men utfordringer med å få på
plass kart i Nodeland sentrum gjorde at det kun ble plassert ut stolper i Finsland.

SOSIALE ARRANGEMENTER
Som tidligere år så markerte Nordjysk 2-dagers den 11. og 12. mars sesongåpning for de
ivrigste løperne. Løpene gikk i Blokhus og 13 medlemmer fra SSOK deltok.
15 klubbmedlemmer stilte også opp i Midnattsolgaloppen i Tromsø 28.06-02.07. Øystein sørget
for sightseeing rundt om i området samt grilling og bad i Ishavet.

REPRESENTASJONER I 2017
Reidar Heivoll vært leder i styret for Stiftelsen Sørlandsgaloppen.
Leiv-Terje Arnevik har i 2017 vært medlem av kartrådet i kretsen.
Christina White har i 2017 vært medlem av treningsrådet i kretsen.

LEDERS KOMMENTAR
Medlemsmassen i SSOK har minsket noe i 2017. Målet til orienteringsforbundet, som sier at
1% av befolkningen skal være aktive medlemmer av en o-klubb i 2020, ser ut til å være et
stykke unna. Vi trenger ideer og initiativ for å få med flere i klubben og på aktivitetene.
Nybegynnertreningene som vi har kjørt i noen år på Tunballen har foreløpig ikke gitt den store
tilstrømningen av medlemmer, men vi vil fortsette med dette 2018 og håper at vi etter hvert vil
få med noen flere av ungdommene også på andre løpsarrangementer. Skolesprinten er også et
fantastisk tiltak for å eksponert o-sporten til skoleungdom. Tusen takk til Øystein som drar i
land dette år etter år!
Positivt er at turorienteringen fortsetter at øke i salg. Det er så flott at så mange setter pris på
dette tilbudet og igjen rettes et stort takk til tur-o-komiteen som år etter år legger ned stor
innsats! Det hadde vært gøy om vi kunne få med noen av de som deltar på turorienteringen
også som aktive medlemmer i klubben og få de med på lokale løp. SSOK har en aktiv gruppe
som jevnlig deltar på så vel lokale løp som på kretsløp og internasjonale løp, men det er plass
til flere.

ÅRSRAPPORT FRA TURORIENTERINGEN
I 2017 arrangerte SSOK turorientering for 48. gang.Postene har stått ute i perioden 1. juledag
(2016) til og med søndag 24. september. De fleste postene ble satt ut i god tid før jul. Salget
viser også i 2017 stigende kurve.
Turorienteringen har fra tid til annen utfordringer knyttet til grunneiere. I 2017 hadde Søgne
videregående skole ved jaktansvarlig spørsmål knyttet til opplegget vårt. Manglende respekt for
hogstarbeid fra turgåernes side ble også kommentert. Floke Bredland hadde møte med skolen
på vegne av klubben.
Kartposer
Det ble laget 220 poser i første omgang. Posene ble lagt ut for salg 9. desember. På vårparten
ble det trykket opp noe mer materiell. Kart ble trykket hos Rambøll, og øvrig materiell i Søgne
og Greipstad sparebank og på UiA.
Salget
221 poser. Pris kr 200.-. Poser solgt via DNT: kr 160.-.
Salgssteder: bensinstasjonene på Tangvall, Lunde og Nodeland og Turistforeningen i
Kristiansand (DNT). Salget fordelte seg slik: Nodeland:38, Tangvall: 97, Lunde: 69, DNT: 15.
Privat: 2. Her kan vi merke oss en markert økning på Nodeland: fra 22 til 38 solgte poser, mens
salget i byen (DNT) er redusert fra 22 til 15.
Salgshistorikk
Prisen, kr. 200.- har vi holdt siden 2010 da prisen økte fra kr. 180.
Avgift til NOF i 2017: kr 6570.-

År

Antall

År

Antall

217

221

2008

125

2016

209

2007

87

2015

200

2003-06

?

2014

131

2002

150

2013

115

2001

143

2012

117

1999-00

?

2011

121

1998

Ca. 150

2010

113

1997

170

2009

103

Kart
Turkartet Kulia – Gamle Mandasvei (15 poster + 2 topper)
Turkartet Kulila (Eidså/Hortemo) (15 poster + 2 topper)
Berge - orienteringskart (20 poster)
Smørheia-Tag - orienteringskart (15 poster + 1 topp)

Toppturer
Havåsen, Bukksteinen, Hesteheia, Ureheia, Flogvarden
Markedsføring
Opplegget har vært omtale i Budstikka og Fritidsnytt. Budstikka midt i desember: melding om
at alle postene var ute. Budstikka i romjulen: Flott presentasjon av Per Nygård som hadde tatt
alle postene allerede 27. desember. Annonsering i 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, noe 22 personer har
benyttet seg av.
Tilbakemeldinger
Folk er flinke til å melde ifra om at poster er borte (noen ganger er de faktisk der de skal). 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 i liten grad oversikt over. Ekstra premiering har riktignok stimulert til at flere sender
inn kontrollkortet. Familier med barn merker ofte bare av barna på kortet. Mange kjøper en
pose sammen og sender inn et kort samlet. Men inntrykket er at antall barn/unge deltakere er
redusert noe.
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 2017
Bingo. I år var det ca. 30 til stede.
Tur-o-komite 2017 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 og omtale i Budstikka og Fritidsnytt.
For tur-o-komiteen
Else-Margrethe Bredland
ÅRSRAPPORT FRA OPPMANNEN 2017
Som tidligere år så markerte Nordjysk 2 dagers, en langhelg i begynnelsen av Mars
sesongåpning for de ivrigste løperne. I år så viste de danske skoger seg fra sin fineste side og vi
fikk en forsmak på våren. Innkvartering på Blokkhus feriesenter og lørdagsfellesmiddag på
Futten like borti gata ble veldig koselig.
Noen av de ivrigste har nok også fått med seg TV cupen som arrangeres av KOK i januar og
februar.

Påmeldingen til Nordjysk 2018 er i skrivende stund ennå åpen! Håper at riktig mange blir med i
år.
Her hjemme ble det lokal sesongåpning med KOK 2-dagers 1 og 2 April. Deretter gikk det slag
i slag med KSO – sprintløp, sør løpene, merkeløpet og lokale karusell løp som var fordelt
mellom aust og vest agder. SSOK arrangerte KM Mellomdistanse den 7 Mai på Skogen i
Songdalen.
Årets ekstraordinære klubbtur gikk i år til Midnattsolgaloppen i Tromsø. Vi var 15 stykker fra
SSOK som var med på dette. I tillegg så hadde vi koselig selskap av medlemmer fra noen av de
mindre klubbene i distriktet, Oddersjaa og KOK. Øystein Dybesland var vel å betrakte som
reiseleder og kjentmann og hadde tilrettelagt en kveldstund i Grøttfjord med grilling, boblebad
og bading i relativt kjølig saltvann! Terreng, løyper og underlag/løpbarhet som får selv
Furulunden til å fremstå som ufremkommelig krattskog! En fantastisk tur som frister til
gjentagelse når Midnattsolgaloppen arrangeres neste gang.
Sørlandsgaloppen ble i år arrangert i områdene rundt Larvik. Også her var vi representert med
store og små løpere.
Utover i høstsesongen ble det arrangert karusell løp i tillegg til KSO høst, Sørlandsmesterskap
Mellom & Lang, KM stafett.
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.
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, Larvik
Midnattsolgaloppen i Tromsø
5 dagers PWT tur til Sicilia
PWT tur til Italia

Noen sportslige prestasjoner som fortjener å nevnes:









Christina White D45 – nr 3 dag 1 & 2, Vinner dag 3 og 4 Midnattsolgaloppen
Christina White D21 – Sørlandsmester Langdistanse, nr 2 SM Mellom
Irene Arnevik D21 nr 3 Sørlandsmesterskap Langdistanse, nr 3 SM Mellom
Kjell Erik Røysland H21 nr 2 Sørlandsmesterskap Langdistanse
Leiv Terje Arnevik nr 3 SM Mellom
Leiv Terje Arnevik H45 – nr 3 dag 1, nr 1 Dag 2 & 3, nr 2 dag 4 Midnattsolgaloppen
Tore Berntsen H70 nr 2 Dag 3 Midnattsolgaloppen
Else Margrete Bredland og Reidar Heivoll med top 3 plasseringer Midnattsolgaloppen




Svein Sunde H17k top 3 plassering Sørlandsgaloppen
Christina White dobbel Veteran-Norgesmester

I tillegg til dette så ser vi at våre yngste løpere, White jentene og Sundene begynner å gjøre
seg bemerket på resultatlistene. Dette er selvfølgelig veldig hyggelig og fortjener en
applaus
Hortemo 21 Januar 2018
Roy Birkeland
(Oppmann)
ÅRSRAPPORT FRA KARTRÅDET
Det har vært laber aktivitet på anleggs-området i 2017. Noe løpende revisjon er gjort, men det
er ikke laget nye anlegg. Det er innhentet anbud på O-kart Lohneheia (Vestre del av Tretjønn).
Dette påstartes i 2018 og vil være klart til bruk våren 2019.
Åros
Klubben har i 2017 revidert o-kart Åros. Kurver og detaljer er bra på det gamle kartet, men det
er kommet en ny vei og en stor parkeringsplass, samt nye stier og hytter. Etter revisjonen
holder kartet en bra standard, men den o-tekniske verdien er noe forringet grunnet dette.
Skogen (Nodeland Vest)
Kartet er revidert i forbindelse med løp i 2017. Holder en bra standard.
Søgne 30.01.2018

Leiv-Terje Arnevik
Kartrådet

Regnskap 2017

Budsjett 2018

