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ÅRSBERETNING 2021
STYRETS SAMMENSETNING
Leder:

Christina White

Kasserer:

Svein Sunde

Oppmann:

Øystein Dybesland

Sekretær:

Svein Erik Wiig

Leder anleggsråd:

Leiv-Terje Arnevik

Leder treningsråd:

Ståle Thortveit

Leder turorientering: Else-Margrethe Bredland
Det har vært avholdt 3 styremøter i 2021

MEDLEMSOVERSIKT
Ved utgangen av året hadde SSOK 61 medlemmer. Dette er en nedgang på 2 medlemmer.
ØKONOMI
Regnskapet 2021 viser et solid overskudd på 228 000 kr. Viktige årsaker til dette er
Sørlandsgaloppen, tippemidler til Lohneheiakartet, sponsing fra SG sparebank, støtte fra
Repstad Eiendom AS og turorientering. I 2022 blir det lavere inntekter fra dugnad og kart, og
høyere kostnader til kartproduksjon.
LØPSARRANGEMENTER
05. mai: Sørlandskarusellen 54 deltakere
Kart: Lohneheia
Løypelegger: Leiv-Terje Arnevik
Løpsleder: Roy Birkeland
01-04. juli:Sørlandsgaloppen 1465 deltakere
Kart: Furulunden, Baneheia og Bymarka
Ca 20 funksjonærer fra SSOK
25. august: Sørlandskarusellen 51 deltakere
Kart: Tunballen
Løypelegger: Øystein Dybesland
Løpsleder: Christina White
Skolesprinten ble avlyst grunnet Corona.
Vi var også representert ved Barnas Idrettsdag på Tangvall og Hellevigadagen.
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.

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.
DUGNADER
På Sørlandsgaloppen bidro ca 20 klubbmedlemmer som funksjonærer over 4 dager. Dette
genererte en solid inntekt for SSOK.
REKRUTTERING
SSOK har ikke deltatt i noen rekrutteringsarrangement under 2021. Planlagte akvititeter ble
avlyst pga Corona.
SOSIALE ARRANGEMENTER
Klubbturen til Nordjysk 2021 ble avlyst.
REPRESENTASJONER I 2021
Christina White har i 2021 vært medlem i styret i Agder Orienteringskrets.
Svein Erik Wiig har i 2021 vært med i arrangørskomitén for Sørlandsgaloppen.

LEDERS KOMMENTAR
O-året 2021 ble som foregående år også det i stor grad preget av pandemien. Spesielt
vårsesongen innebar mange avlyste arrangement. Nordjysk 2-dagers ble igjen avlyst og det ble
ikke noen andre klubbturer under året heller. I begynnelsen av sesongen var det
deltakerbegrensinger på de lokale løpene, først var det kun ungdommer som fikk lov til å stille,
øvrige kunne ta løypene som ukas løype. Etterpå ble det åpnet opp slik at også eldre kunne
stille, men da kun i egen kommune. Veldig flott da med kommunesammenslåing, det hadde jo
blitt litt laber deltakelse på løpet i Lohnelier dersom det kun var Søgneboere som hadde kunnet
delta.
Sørlandsgaloppen var sommerens store happening. Det var lenge usikkert i hvilken grad
arrangementet kunne gjennomføres og hvor mange deltakere som man kunne tillate. Med
nesten 1500 deltakere var Sørlandsgaloppen det største arrangementet som til da hadde blitt
gjennomført under pandemien. Noen tilpassinger måtte gjøres med inndeling i kohorter og uten
servering. Til tross for at det ikke var noen kiosk var det en solid dugnadsinnsats fra klubben.
Spesielt takk til Svein-Erik i hovedkomiteen, Leiv-Terje som løypelegger og Frank for
kommunikasjon, som bidro med mange dugnadstimer slik at Sørlandsgaloppen ble et skikkelig
godt arrangement.
Sportslig ble det også fremganger for SSOK under Sørlandsgaloppen med totalseire til Reidar
og Christina, og to andreplasseringer for Selma. Øvrige resultater under året som kan nevnes er
Selmas to seire under O-festivalen samt en sjette plass på sprinten på Hovedløpet. Astrid gjorde

sin første sesong i juniorklassen og fikk en 8. plass i Blodslitet som beste resultat. En
delegasjon fra SSOK deltok på Skawdysten i Danmark og der tok Kristen en seier i H60.
Turorienteringskomiteen har som vanlig lagt ned en stor jobb i 2021. Antallet solgte
konvolutter var noe lavere enn rekordåret 2020, men over 300 er likevel et imponerende tall.
Floke fikk velfortjent oppmerksomhet fra Søgne og Greipstad Sparebank og Repstad Eiendom
under et arrangement i Svarteheia i Søgne for alt arbeid med turløyper som han lagt ned.
Klubben fikk en gavesjekk på 50 000 kr som skal brukes for utvidelse av Lohnelier-kartet.
Tusen takk Floke!
Det ser ut til at vi i 2022 kan returnere til det normale også for o-sporten. Det blir igjen klubbtur
til Nordjysk og vi satser på at vi får til flere sammenkomster i løpet av sesongen. Vi må også ta
tak i rekrutteringen igjen, innspill og forslag for å få til dette er velkomne.

Rapport fra turorienteringen 2021

Tur-o ble arrangert for 52. gang i perioden 1. juledag 2020 til og med søndag 26. september
2021. Postene på to av kartene ble tatt inn en uke før tiden på grunn av elgjakta.
Kart: Turkartene Vedderheia, Kulia og Lindåsen, o-kartene Årstøl og Lohneheia.
Materiell: Trykket hos Grønning (lokal produsent i Søgne). Ca. 340 konvolutter ble pakket.
Pris: kr 200.- Salg via DNT: kr 160.- (Prisen er holdt uendret fra 2010).
Salg/omsetning: Omsetning: kr 59 290,-. 301 konvolutter, derav 6 konvolutter bestilt via
Turorientering.no. 17 enkeltturer via Turorientering.no. I og med at det betales både med Vipps
og kontanter må sum innbetalinger fra salgsstart (desember) til sesongavslutning (september)
sjekkes med kasserer for å få et mest mulig presist salgstall. Salg via Turorientering.no legges
automatisk til ved rapportering. Avgift til NOF: 15 % av omsetningen: kr 8 893,50. Salget
rapporteres på slutten av året til NOF i Turorientering.no.
Salgssteder: Bensinstasjonene på Tangvall, Lunde og Nodeland, DNT og Turorientering.no.
Sponsor: Repstad Eiendom: betalte kr 10 000 for 30 konvolutter, dvs. kr. 4000 ekstra..
Markedsføring: Annonse i Fritidsnytt. Omtale N247.

Tur-o-avslutningen: avholdt på tradisjonelt vis 1. desember på Tangvall bibliotek. Ca. 25 til
stede. Servering: kringle, boller, kaffe og brus.
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* derav 30 til Repstad Eiendom. Rapportert som ordinært salg.
** derav 40 til Repstad Eiendom. Rapportert som ordinært salg.

**100 til Repstad Eiendom – ikke rapportert som ordinært salg.

Registrert deltakelse: 145 deltakere har registrert innsatsen. 99 på Turorientering.no, resten
ved levering av kontrollkortet.
Premiering: Medaljer og plaketter gratis. Barn og ungdom får diplom.
Loddtrekning av 3 pengepremier (kr 1000 og 2x500) blant deltakere som har oppnådd
minimum 35 poeng. 130 navn på trekningslisten.
Følgende plaketter ble delt ut: Anne May Ribe, Emil, Nora og Frida Haarr: bronseplakett, 20års-plakett: Kenneth Harbak. Deltakerne må selv holde oversikt og melde i fra om de skal ha
plakett. Fra 2022 er prisen på plaketter satt til kr 100,-. Medaljer sendes ikke ut.

Tur-o-komite 2021: Rune Bergjord, Signe Heivoll, Enny-Karin Vindheim, Oddleif Håverstad,
og Else-Margrethe Bredland. Kartarbeidet: Tor Lohne. Turorientering.no: Svein Erik Wiig.
Tur-o går ikke helt i takt med årsmøtet. Fra årsmøtet 2021 består tur-o-komiteen av: Rune
Bergjord, Frank Solås, Enny-Karin Vindheim, Linda Severinsen Moseid, Kai Tobiassen, Signe
Heivoll og Else-Margrethe Bredland. Oddleif fulgte opp sine kart for 2021 og trakk seg så ut,
Signe og Else-Margrethe har meldt at de går ut fra 2022.

For tur-o-komiteen
Else-Margrethe Bredland
11.01.22

ÅRSRAPPORT FRA ANLEGGSRÅDET 2021
I 2021 har det vært stille på anleggsfronten. Noe revidering ble gjort på Åroskartet i forbindelse
med tur-orienteringen og nye turstier ble tegnet inn på Lohneheia-kartet.
Sprintkart Nodeland er fortsatt under produksjon og skal benyttes i løp våren 2022.
Det er påbegynt produksjon av skolekart. Det er planlagt at de skal stå ferdige til skolestart
høsten 2022. Skolekart over Tinntjønn, Tunballen, Nodeland, Nygård, Lauvslandsmoen,
Langenes og Lunde inngår i prosjektet.

Søgne 27.02.2022

Leiv-Terje Arnevik
Anleggsrådet
SSOK

Regnskap 2021/Budsjett 2022

Aktivitetsplan 2022
Klubbsamlinger
Årsmøte 1. mars
Klubbtur Nordjysk 2-dagers
Sørlandskarusellen 4. mai Nodeland
KM Stafett 28. august Berge
Sørlandskarusell 31. august Berge
Avslutningskveld for turorientering 30. november
Rekruttering
Skolesprint Planlagt til 6. mai i Helleviga. Samme opplegg som 2019 med lagkonkurranse og
individuellt løp.
Skoleorientering.no. Klubben har igangsatt prosjekt med å lage skolekart over skolene i Søgne
og Songdalen. Disse vil bli gjort tilgjengelige på skoleorientering.no for fri bruk av skolene til
gymtimer, barneidrett mm.
Turorientering
Fra jul og frem til slutten av september

Anleggsplan SSOK 2022 – 2024
1 Kjellandsskogen
Songdalen
( Utvidelse av Lohneheia)
2 Tunballen - Godåsen
Songdalen
3 Nodeland Sentrum
Songdalen
4 Nygård Skole
Søgne
5 Tinntjønn skole
Søgne
5 Tunballen
Songdalen
5 Langenes skole
Søgne
5 Songdalen U-skole
Songdalen
5 Finsland skole
Songdalen
5 Lunde skole
Søgne
11 Stemtjønn
Songdalen
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Det er innhentet anbud på utarbeidelse av kart 1 og 2 fra Rambøll. Framdriftsplanen legger opp til
ferdigstilling av kartene i 2022 med prioritet på Kjellandskogen som da vil komplettere Lohneheia.
Kartet vil da dekke samme område som Tretjønn-kartet. Denne utvidelsen gir tilgang til flere egnede
samlingsplasser og øker bruksverdien av Lohnelier-kartet.
Skolekart-prosjektene forsøkes gjennomført med dugnad og ved midler fra NOF til å produsere
skolekart. Geovekst-avtalen gir oss gratis høydedata og Statens kartverk har også gitt tilgang til ortofoto

og databaser hvor man kan hente ut vegetasjonsdata. Dette gir store muligheter for å produsere
kartgrunnlag på egenhånd.
Det foreslås også forsøk på å sette i gang dugnadsprosjektet «Stemtjønn» når produksjonen av skolekart
er ferdig

Søgne 27.02.2022

Leiv-Terje Arnevik
Anleggsrådet
SSOK

Valg
Valgkomiteen har for 2021 bestått av:
-

Roy Birkeland

Valgkomiteens innstilling for 2022:
1. Styremedlemmer på valg i år: Christina White, Ståle Thortveit, Leiv-Terje Arnevik og
Svein Erik Wiig.
Alle har akseptert en ny periode.
Øystein Dybesland & Svein Sunde har et år igjen.
2. Revisor: Tore Berntsen
3. Valgkomité: Roy Birkeland
4. Tur-O komité:
Linda Moseid, Kai Tobiassen, Frank Solås, Rune Bergjord, Enny Karin Vindheim,
Signe Heivoll & Else Margrete Bredland.
Signe og Else Margrete har signalisert at 2021 var siste året. Klubben er de stor takk
skyldig for lang og tro tjeneste for Tur-Orientering.
Tur-O komiteen konstituerer seg selv og utpeker en representant til styret.

Hortemo 15. februar 2022
Roy Birkeland

