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Årsmøte  

12. februar 2019 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 2018 

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 3 styremøter i 2018  

 

MEDLEMSOVERSIKT  

Ved utgangen av året hadde SSOK 60 medlemmer. Dette er en nedgang på 6 medlemmer. 

ØKONOMI  

Klubbens økonomi er fortsatt god. Vedlagt årsregnskap for 2018 viser imidlertid et underskudd 

på ca 41000 kr. Dette skyldes hovedsakelig at klubben har kjøpt inn nytt løpstøy i året som har 

gått, samt at vi har betalt ut halvparten av overskuddet fra turkartet Rosseland til vår 

samarbeidspartner IK Våg. Inntektene fra dette kartprosjektet kom i 2016 og 2017-regnskapet. 

LØPSARRANGEMENTER  

26. mars: Sørlandskarusellen/klubbmesterskap, 69 deltakere 

Kart: Helleviga 

Løypelegger: Irene 

Løpsleder: Svein Erik 

 

04. mai: Skolesprinten. Ca 270 deltakere. 

Øystein, Roy, Else M m.fl. 

 

09. okt: KM natt, 34 deltakere 

Kart: Tunballen.  

Løypelegger: Ståle.  

Løpsleder: Christina.  

 

 

 

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. Nye jakker med ny design er produsert og er til salgs. Mange av postenhetene er 

gamle og utskifting har pågått under noen år. I 2018 er det ikke kjøpt inn noen nye postenheter, 

men det er kjøpt inn nye postskjermer.  

 

DUGNADER  

Det har ikke vært noen felles dugnader i 2018. Floke har imidlertid gjort en fantastisk innsats 

med turkartprosjektet Rossevann. Men også turorienteringen, KM natt, samt skolesprinten 

innebærer en solid dugnadsinnsats av mange. 

 

REKRUTTERING 

Det ble ikke arrangert noen nybegynnertreninger i 2018. 

SSOK var representert på Hellevigadagen som arrangeres av Midt-Agder friluftsråd. En 

orienteringsløype hadde blitt lagt ut og ca 10 personer benyttet seg av tilbudet. 

 

SOSIALE ARRANGEMENTER  

Som tidligere år så markerte Nordjysk 2-dagers den 10. og 11. mars sesongåpning for de 

ivrigste løperne. Løpene gikk i Tversted og 17 medlemmer fra SSOK deltok. 

 

REPRESENTASJONER I 2018  

Reidar Heivoll vært leder i styret for Stiftelsen Sørlandsgaloppen. 

Leiv-Terje Arnevik har i 2018 vært medlem av kartrådet i kretsen. 

Christina White har i 2018 vært medlem av treningsrådet i kretsen. 

 

LEDERS KOMMENTAR  

Medlemsmassen i SSOK minker noe for hvert år, Dette er en trend som vi ser også i de andre 

klubbene i kretsen, der også deltakelsen på løpene som arrangeres går ned. Men det er positivt 

at deltakelsen av SSOK-løpere ser ut å holde seg relativt stabilt. Det er en solid kjerne av o-

løpere som stiller på løp både i og utenfor kretsen. Spesielt gøy med klubbens fine resultater i 

KM-stafett samt store deltakelse i NM i Vegårshei. 

SSOK og de andre klubbene i kretsen trenger rekruttering og vi trenger ideer og initiativ for å 

få med flere på aktivitetene. Nybegynnertreningene på Tunballen som vi arrangerte under noen 

år ga ikke den store tilstrømningen av medlemmer. Skolesprinten som Øystein som drar i land 

år etter år samt andre orienteringsaktiviteter som skolene arrangerer er fantastiske muligheter 



for å få eksponert o-sporten til ungdommer. Forhåpentlig vil dette kunne lede til at noen har 

lyst til å bli med i klubben.  

 

Rapport fra turorienteringen 2018 

Tur-o ble arrangert for 49. gang etter tradisjonelt mønster fra 1. juledag (2017) til og med 

søndag 23. september.  2018 var et snørikt år, og det resulterte i at vi solgte færre poser. O-

forbundet melder om lavere salg i hele landet.   

Kartposer: 250 produsert. Salget startet 9. desember. Kart ble trykket hos Rambøll.  

Salg: 155 poser.  Pris kr 200.-. Poser solgt via DNT: kr 160.-. 

Salgssteder: bensinstasjonene på Tangvall, Lunde og Nodeland og DNT.  

Historikk 

Prisen er holdt uendret fra 2010 da den økte fra kr 180.  

Avgift til NOF beregnes på grunnlag av antall solgte poser. Ca. 4500 i 2018. 

År Antall  År Antall 

2018 155 2009 103 

2017 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 

 

Kart: Kjellandsheia, Skogen, turkartene Lohne-Solås, Rossevannet (Bruliheia) og Rossevannet 

(Svensheia). 

Markedsføring: Omtale i Budstikka og Fritidsnytt. Annonsering i Fritidsnytt.   

Turorientering.no: 28 benyttet seg av muligheten til å registrere deltakelse her.  

Tilbakemeldinger: Vi får melding om at poster er borte. Posten sjekkes og erstattes hvis den 

faktisk er borte. Ellers er tilbakemeldingene stort sett svært positive. De fleste ønsker nok at vi 

legger vekt på tur og ikke gjør det for vanskelig.  



Premiering: Vi deler ut medaljer gratis. Barn og ungdom får diplom. Loddtrekning av 3 

pengepremier (kr 1000 og 2x500) blant deltakere som har tatt minimum 35 poeng.   

Hvem går? Det er en stabil kjerne som går år etter år. Det har blitt færre barnefamilier med 

årene.  

Tradisjonen tro hadde vi  Tur-o-avslutningen på Klubbhuset med servering av 

kaffe/brus/kake/boller, utdeling av diplomer, medaljer og informasjon om opplegget 2019. 

Gratis bingo. Ca. 20 deltakere.  

Tur-o-komite 2018 Signe Heivoll, Enny-Karin Vindheim, Jan Rune Bugge, Oddleif Håverstad 

og Else-Margrethe Bredland, godt hjulpet av Tor Lohne som gjør kartarbeidet og Floke 

Bredland som sørger for annonsering og omtale i Budstikka og Fritidsnytt.   

 

For tur-o-komiteen 

Else-Margrethe Bredland 

Årsrapport fra Oppmannen 2019 

Tradisjonen tro så markerte Nordjysk 2 dagers, en langhelg i begynnelsen av Mars 

sesongåpning for de ivrigste løperne. I år så gikk løpene i Tversted, kun en liten kjøretur fra 

Hirtshals. Innkvartering på Skaga hotell i Hirtshals var som vanlig veldig komfortabelt selv om 

noen måtte bytte rom den første kvelden pga et tett avløp i den eldste delen av hotellet. Hotellet 

arrangerte også en fellesmiddag for oss som, til tross for at det tok litt tid, så smakte det 

fortreffelig og vi hadde det veldig hyggelig. 

Noen av de ivrigste fikk nok også fått med seg TV cupen som ble arrangert av KOK i januar og 

februar.  

Påmeldingen til Nordjysk 2019 er i skrivende stund ennå åpen! Håper at riktig mange blir med i 

år. 

Her hjemme skulle det vært lokal sesongåpning med KOK 2-dagers 17 og 18 Mars, noe som 

skulle vise seg å være altfor tidlig. Det ble avlyst pga snøforholdene. Det samme ble 

Høvdingens løp den 3 mai. Så, sesongåpning her hjemme ble KSO`s første løp den 10 April. 

Deretter gikk det slag i slag med KSO – sprintløp, sør løpene, merkeløpet Balkens minneløp og 

lokale karusell løp. Verdt å nevne synes jeg er ”Oddersjaa helga”, 2 og 3 Juni. Merkeløpet på 

Lørdag og Balkens på Søndag. Strålende sol og ca 30 grader i skyggen, 2 dager til ende, var 

nok litt i overkant for mange. Kombinert med krevende terreng så ga dette kilometertider som 

det er lenge siden vi har sett! Og mange diskvalifikasjoner / ikke fulført. 

Men i eliteklassen var det SSOKère som regjerte og som tålte varmen best. Kjell Erik vant 

foran Jarl Magnus Berge og Leiv Terje på 4 plass. (Kun 45 sekunder fra 3 plassen). 

Sørlandsgaloppen ble i år arrangert i Aust Agder, nærmere bestemt Hisøya og Myra. Også her 

var vi representert med store og små løpere i aldeles fantastisk sommervær. 



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 i 

Hellevika. Øystein har i en årrekke, sammen med o-interesserte lærere og dugnadsinnsats fra 

klubben gjort en dag i Mai til et hyggelig avbrekk i skole hverdagen for distriktets 6 klassinger. 

I 2018 så var alle skolene i Songdalen og i Søgne representert. Ca 270 elever og lærere😊. 

Klubben har vært representert med løpere på blant annet følgende arrangementer: 

• Nordjysk 2 dagers Danmark 

• Sørlandsgaloppen, Aust Agder 

• O-Ringen i Sverige 

• Fjord O 

• Fjelløpet 

• PWT tur til Madeira 

• Tiomila – (Astrid og Christina sammen med KOK) 

• 50 kilometer Orienteringsløp i Danmark (Leiv Terje Arnevik) 

• NM stafett. 1 damelag og 1 herrelag 

• NM individuelt 

• PWT Tur til Panama, Honduras, Guatemala, Nicaragua og Jamaica 

• London City Race 

 

Noen sportslige prestasjoner som fortjener å nevnes: 

• Astrid White 9 plass i Hovedløpet. Langdistanse. (Her var over 50 deltagere) 

• Astrid White 15 plass i Hovedløpet. Sprint. (Her var over 50 deltagere) 

• 1 plass, KM stafett H17, Kjell Erik Røysland, Leiv Terje Arnevik og Jarl Magnus 

Berge. 

• 2 plass, KM stafett D17, Astrid White, Christina White og Irene Arnevik. (Det er vel 

kun et tidsspørsmål før vi får se et rent familielag på KM stafett her!) 

• Svein Sunde 1 plass i H35, Sørlandsgaloppen sprint og mellomdistanse dag 2 og 3. 

• Jan Værp 1 plass i H75, Sørlandsgaloppen sammenlagt 4 løp. 

• Jan Værp, XXX Veteran VM 

 

I klubbens junioravdeling ser vi med glede at Selma og Astrid gjør seg bemerket i D10-12 

og D13-14. Også en Sunde, Sigurd og Jonas Henriksen kan sees på resultatlistene på flere 

løp. Dette er veldig hyggelig og fortjener også i år en applaus☺. 

Hortemo 23 Januar 2019 

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 2018 

 

  



Budsjett 2019 

 


