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STYRET - REPRESENTASJON  OG KLUBBDRIFT 
 
Styret i Wing orienteringsklubb har bestått av: 
Leder: Kato Nykvist Leder og kasserer 
Nestleder: Kari Tønset Guttvik  
 
Styremedlem: Helene Jøsang With Barne- og ungdomsgruppa 

’’ Eva Tesařová Satsningsgruppa 
’’ Agnar Renolen Arrangement og teknisk 
’’ Morten Strand Økonomi og medlemsansvarlig 

Varamedlem: Petter Andreas Lona  
 
 
Valgkomiteen har bestått av: 
Leder: Anne Lise Bratsberg 
Medlem: Petter Eriksen 
Medlem: Hanne Kongsvik 
Varamedlem: - ikke oppnevnt 
 
Kontrollutvalg: 
Terje Kanstad 
Tale Baadsvik 
Kristin Jæger 
 
Det er i perioden mellom årsmøtene vært avholdt 9 styremøter. 
Møter ble holdt: 04.05, 10.5, 20.06, 21.10, 25.11, 20.01, 27.01, 10.02, 03.03. 
 
 
Kommentarer til styrets arbeid og klubbdrift 
Den viktigste oppgaven for styret har vært å forsøke å opprettholde det sportslige og sosiale 
tilbudet i klubben i det spesielle året 2020, som fra februar/mars ble preget av Covid-19 
pandemien. Styret har startet arbeidet med å se på hvordan man kan få et mer aktivt 
informasjonsarbeid. Dette gjøres samtidig med at styret har initiert arbeidet med å fornye 
organisasjonsplan og vedtekter (krav til idrettslagene fra NIF). Dette videreføres blant annet 
med involvering av medlemmer i årsmøtet og videre kommende år. Styret har også holdt seg 
orientert om planlagte endringer i Offtrack AS. 
 
Det har vært lagt ned mye arbeid i å tilrettelegge for treninger som skulle være mulig å 
gjennomføre til eget valgt tidspunkt i løpet av uka, for å overholde smittevernregler. 
Treningsopplegget har gitt medlemmer et tilbud gjennom hele året, noe som ikke har vært 
en selvfølge da mange idretter har måttet legge ned aktiviteten sin helt i perioder. Det har 
også vært gjennomført noen tilpassede treninger i løpet av vinteren, både utendørs og 
innendørs. En stor takk til alle som bidrog i dugnaden med å legge til rette for 
mandagstreninger, uketreninger, usynlig-O og intervalltreninger sommer og vinter. Og en 
spesiell takk de hovedansvarlige for å organisere aktivitetene. 
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O-skolen på Tømmerholt ble på grunn av pandemien først utsatt til høsten, men måtte 
senere skrinlegges helt på grunn av at situasjonen ikke bedret seg gjennom sommeren. 
O-skolen har gjennom flere år vært et meget populært tilbud som markedsfører seg selv 
takket være innsatsen til instruktørene i breddegruppa. Det var også i 2020 etterspørsel 
etter denne aktiviteten. Det har vært bra oppmøte på mandagstreningene, selv med 
obligatorisk påmelding i Spond, og selv om vi måtte begrense tilstedeværelse av foreldre på 
treningene. 
 
Teknisk utvalg med Agnar i spissen har også i år planlagt og gjennomført flere ulike 
arrangement til tross for sterke begrensninger og strenge føringer for arrangementer. 
Sprintcup ble avlyst på lik linje med de aller fleste sprintarrangement i 2020. Dette på grunn 
av at det er mer krevende å overholde smittevernregler ved denne konkurranseformen. Vårt 
første O-arrangement av noe størrelse gikk av stabelen den 23. mai. Da arrangerte Wing 
Trondheim Open mellomdistanse sammen med Freidig. Løpsleder Morten Strand stod i 
spissen for arrangementet. Gode løsninger for påmelding, som skulle muliggjøre 
smittesporing, og “drive through” orientering (organisert familie- og klubbvis, for å ivareta 
smittevern), gjorde at “O-hungrige” fra hele omegn bokstavelig talt yrte av begeistring over 
Agnar Renolen sine tøffe, men gode løyper. Andreas Haaland tok hånd om det 
smittevernfaglige under arrangementet. Arrangementet gikk veldig bra selv om alle var 
spente på om vi unngikk smittespredning. Det gjorde vi heldigvis. Ingen smittesporing ble 
nødvendig etterpå.  
 
De aller fleste arrangement, deriblant nyvinningen Moskusspretten, ble dessverre avlyst i 
det spesielle året 2020. Morten og Agnar og co fikk likevel arrangert “den forlorne 
sprintcupen” på Lade i juli. Gledelig at ungdomsløperne våre August Nykvist og Petter Lona 
gjorde løypeleggingen til ungdomsløpet i august, med kyndig veiledning fra Lars Skrøvseth. 
 
Årets høydepunkt! NM uka 2021, arrangerte vi sammen med Malvik og Freidig i 
Mostadmarka, Venna. Klubbene hadde fordelt ansvar for de ulike delene mellom seg. Agnar 
Renolen hadde hovedansvaret for kart og løyper og Svein Erik Bratsberg hadde ansvar for 
løypeleggingen mellomdistanse finale. Morten Strand satt også i hovedkomiteen. Det ble en 
sportslig suksess for arrangementet. Takk til alle som bidrog til at arrangementet ble 
vellykket! Suksess ble det også for Freidig som tok to gull og stafettseier på herresiden. 
Håvard Sandstad Eidsmo ble NMs store navn med gull og kongepokal lørdag og stafettgull 
søndag. Sammen med lillebror Mats Eidsmo og Vegard Kittelsen slo de meritterte Halden 
med fem sekunder. Wing stilte stafettlag i herreklassen, med juniorene Johannes Midtbø, 
August Nykvist og Petter Lona. Flere gode enkeltprestasjoner i hele/deler av løpet, men til 
sammen klaffet det ikke helt for laget, som ikke nådde opp mot sitt potensiale. 
 
Wings tur-orientering er populær og gir gode inntekter til klubbkassa. Jon Vindal og 
medhjelpere har lagt ned utallige dugnadstimer for å sørge for at klubben har et veldig godt 
tur-O-tilbud. Siste års kampanjer for å verve nye medlemmer blant aktive tur-orienterere har 
gitt uttelling. I 2020 fikk tilbudet et ytterligere oppsving på grunn av at mange søkte artige og 
utfordrende aktiviteter ute, utenom allfarvei. Flere oppslag i riksmedia, blant annet om 
kjendiser som framsnakka turorientering gav trolig også effekt.  
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Det har pågått mye arbeid i komiteene som planla NM-uka i 2020. I tillegg har 
planleggingsarbeidet med O-ringen 2021, som er utsatt til 2022, gått videre innen rammen 
av omorganiseringene, som har vært nødvendig i pandemi-året.  
 
Det administrative arbeidet for økonomioppfølging har blitt ivaretatt av økonomiansvarlig, 
Morten Strand, med støtte fra leder Kato Nykvist.  
Et brukbart overskudd etter NM uka og et godt salg av tur-orienteringskonvolutter har i sum 
gitt et positivt økonomisk driftsresultat i 2020 til tross for et ellers “magert år” sportslig sett. 
Overskuddet fra NM fordeles  i 2021 og vises derfor ikke i regnskapet for 2020. 
Klubben har mange ildsjeler som bidrar uoppfordret på ulike områder. Fra styrets ståsted er 
det gledelig å se at nye medlemmer tar ansvar når klubben arrangerer treninger og o-løp. 
 
Takk til alle som har deltatt på klubbens aktiviteter i 2020! 
 
Heder og ære 
Klubben benytter anledningen til gratulere Lars Hol Moholdt med vel gjennomført 
ski-o-karriere. Lars har representert klubben i de årene han har satset skiorientering på 
toppnivå, og han har gjennom på denne tiden samlet 15 NM-gull (foreløpig?), 1 VM-gull i 
tillegg til 4 VM-bronser, samt et antall EM-medaljer. Mest minneverdig var at Lars offisielt 
vant VM-gull nr 1000 for Norge etter at både Marit Bjørgen og Kjetil Jansrud hadde forspilt 
sine sjanser. 
 
Dessverre fikk ikke Lars avsluttet karrieren på en minneverdig måte. Under EM i Khanty 
Mansiysk ble det kjent at en deltager på en konferanse i Norge hadde testet positivt på 
Corona, og da et medlem i det norske støtteapparatet hadde deltatt på samme konferanse, 
ble hele det norske laget satt i karantene. Dermed fikk ikke Lars avsluttet karrieren på 
favorittdistansen. 
 
 
Representasjon 
Anne-Lise Bratsberg er leder i Idrettsrådet i Trondheim. 
Terje Midtbø er medlem i teknisk utvalg i STOK. 
Eivind Lona  er klubbens representant i rekruttutvalg i STOK. 
Agnar Renolen og Morten Strand satt i hovedkomiteen for NM-uka 2020. 
Morten Strand sitter i foreningsrådet for O-Ringen 2021. 
Kato Nykvist, Petter Lona og Kari Tønset Guttvik deltok på STOK kretsting 
Kato Nykvist og Kari Tønset Guttvik deltok på årsmøtet i Idrettsrådet i Trondheim. 
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MEDLEMMER 
 
Per 31.12.2020 har klubben 142 medlemmer som er registret i NIFs sentrale 
medlemsregister.  

 
 

 
Fordelingen er som følgende: 

 

 
Medlemsfordeling i 2020 
 
Klubben opplevde en stor nedgang i antall medlemmer i 2020. Klubben har gjennomgått 
medlemslistene, og alle registrerte medlemmer som ikke har betalt medlemskontingent de 
to siste årene er slettet fra NIF sitt sentrale medlemsregister. Gratis medlemskap er 
avskaffet. 
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 Jenter Gutter 

0-5 år 0 0 

6-12 år 14 8 

13 – 19 år  2 11 

20 – 25 år  5 6 

>26 år 36 60 

SUM 57 85 
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Medlemsutviklingen de siste årene 
 
Medlemsutviklingen har vært ganske stabil i antall medlemmer de siste årene. Det lavere 
medlemstallet i 2020 skyldes trolig både utfordringer med å holde på og rekruttere 
medlemmer i det første pandemiåret, og at det er foretatt en gjennomgang av 
medlemslistene. Alders- og kjønnsfordelingen i klubben er ujevn, med et høyt antall 
medlemmer over 26 år og lavere andel jenter/kvinner. Dette bør det tas hensyn til i den 
videre utviklingen av klubben. Det bør videreføres gode tilbud til medlemmene, samtidig 
som det bør satses på rekruttering. 

 

 
 

 
TØMMERHOLT 
 
Klubbhuset er et viktig samlingspunkt for klubbens medlemmer.  
 

 
 
Utleievirksomheten organiseres av Petter Eriksen, som melder om at det vært et spesielt år 
for Tømmerholt. Året startet med utleie i januar til filminnspilling. Tømmerholt ble brukt 
som base for filmteam. Innspillingen foregikk på Tømmeholtdammen. Mai ble preget av 
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nedstengning og kanselleringer av konfirmasjoner. En av konfirmasjonene ble gjennomført i 
oktober. Leietager fulgte gjeldende regler for korona. Dagen ble gjennomført med to 
grupper og fokus på smittevern. Fikk tilbakemelding om at de hadde hatt en fin dag. Utover 
dette har det kun vært en bursdag (medlem) og et styremøte.  
 
Det har ikke vært noen stor dugnad eller store vedlikeholdsoppgaver 2020. 
Plenklipp og utvendig rydding har gått som normalt. 
 
Utgifter til utvendig vedlikehold av låven dekkes av Trondheim kommune. 
Drift av Tømmerholt er organisert gjennom selskapet Tømmerholtet AS. Selskapet har også 
ansvaret for utvendig vedlikehold av bygningsmassen. Det vises til selskapets årsmelding og 
regnskap (når dette foreligger) for mer informasjon. 
 
 
OFFTRACK AS  
Wing OK eier Offtrack AS, som har inntekter gjennom salg av sportsutstyr og karttjenester. 
Butikken er lokalisert i eMap sine lokaler på Vegamot. Butikken er åpen på alle hverdager. 
Det vises til selskapets årsmelding og regnskap (når dette foreligger) for mer informasjon. 
Med virkning fra 1. januar 2021 er Offtrack butikk utkontraktert til eMap butikk. 
 
AKTIVITET 
Årsmeldingene fra de ulike gruppene gir bilde av klubbens aktiviteter, sportslige resultater 
og målsetninger i 2020.  
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ÅRSMELDING BARNE- OG UNGDOMSGRUPPA 
 
 
Sesongen 2020 ble annerledes for barne -og ungdomsgruppa også. Grunnet 

korona-pandemien ble sesongstarten utsatt, og første trening for N og C var 25. mai på 

Tømmerholt. Det var godt oppmøte, og mange synes det var deilig å møtes igjen - med god 

avstand! 

 

Andreas Haaland og Johannes Høysæter har vært hovedansvarlig for N og C-treningene i år, 

og har laget mange flotte opplegg for løperne. Det var stort sett godt oppmøte hver mandag, 

og treningene holdt på helt til 19. Oktober, flere uker senere enn vanlig. 

Det ble ikke noen ordinær o-skole denne sesongen, og tilfanget av nye løpere var ikke så 

stort som ellers. 

 

Det første løpet for ungdom våren 2020 ble arrangert 4. Juni av Freidig. Det var strenge 

korona-restriksjoner, og plass til begrenset antall løpere. 9 løpere fra Wing startet sesongen 

med dette løpet. Byåsen arrangerte også et løp for ungdom 18. Juni. Ingen av disse løpene 

telte med i STOK sammenlagt.  

 

Høsten 2020 ble det arrangert 5 ungdomsløp. Wing arrangerte det ene, som ble avholdt 20. 

august fra Bekken. Det var 125 løpere, der 21 av dem var fra Wing.  

Emma Imsland kom på 2. plass i D11/12, Ingeborg Kolstad kom på 4. plass i D13/14, Imre 

Gangaunet kom på 4. plass i H11/12 og Jakob Jøsang With kom på 4. plass i H13/14. 
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Det var relativt godt oppmøte på ungdomsløpene som ble arrangert, til tross for at rammene 

var annerledes enn vanlig. Ingen fikk oppholde seg lengre på arena enn nødvendig, foreldre 

fikk i liten grad være til stede og det var lite kiosksalg. Det var totalt 25 løpere fra Wing som 

deltok i STOK sine ungdomsløp denne høsten. 

 

Resultater fra Ungdomsløp Stok 2020 sammenlagt: 

D13/14 - Ingeborg Kolstad 3. Plass 

H13/14 - Jakob Jøsang With 5. Plass 

H15/16 - Magne Guttvik 10. Plass 

 

Antall løp Ungdomsløp: 

Agnes Wullum-Vestad og Jakob Jøsang With var med på alle 5 ungdomsløpene. Guro 

Haaland, Vilde Haaland, Loke Strøm Haugsnes og Ingeborg Kolstad var alle med på 4 

ungdomsløp. 

 

Jentegruppa til Wing er fortsatt stor. På Tour de Trondheim Sprint-løype stilte Wing sterkt 

med hele 9 av 14 deltakere i D11/12. 

 

STOK arrangerte ungdomstur til Røros 28. - 30. August. Det var 15 Wingdeltakere fra barne- 

og ungdomsgruppa med, samt 8 foreldre. Det var flotte løyper, hyggelig samvær og bading i 

bassenget. Arrangementet la opp til lite opplegg med de andre orienteringsgruppene 

grunnet koronarestriksjoner, men desto mer tid med egen klubb. 
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HallOween-løp ble arrangert 1. November, også dette med noen restriksjoner. Det var derfor 

ingen søsken med i år. 17 barn fra N og C deltok.  

 

Camp Tømmerholt og sesongavslutning på Tjønnstuggu ble dessverre avlyst i år.  

 

Flere av de unge var med på styrketreningene på Åsvang skole senhøsten 2020. Bjørn 
Paulsen har vært ansvarlig for disse treningene. 
 

Det har vært en fin sesong til tross for pandemi, selv om mange savnet de sosiale rammene 

rundt både ungdomsløp og treninger.  

 

 
 
ÅRSMELDING SATSNINGSGRUPPA 

Vintertreninger 
Vintertreninger startet som vanlig med ukentlige sprintintervaller i Ranheimshallen i regi av 
Eivind Lona. Det var også ukentlige styrketreninger på Åsvang skole med Bjørn Gunnar 
Paulsen. I helgene organiserte Arne Inge Kolstad med delvis hjelp fra andre i klubben 
O-sprint intervaller på kart ute. Dessverre måtte alle treninger avlyses i mars pga korona 
pandemien. I høst var vintertreninger planlagt iht. gjeldende smittevernregler. 
Sprintintervaller fant sted ute i stedet for inne i Ranheimshallen og styrketreninger var åpent 
bare for ungdommer under 20 år. 
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Våren og sommeren 
I vår ble de flest av arrangementer avlyst pga koronapandemi. Man kunne ikke trene med 

andre folk unntatt familien sin. Klubben ordnet med egentreninger i form av ukasløyper til 

alle medlemmer. Hver uke var det publisert teorioppgave og kart til Ukas løype og 

sprinttrening. Postene for Ukas løype hang ute i skogen hele uken, og man kunne trene når 

som helst. For begge løyper hadde man mulighet til å bruke UsynligO (appen kontrollerer at 

man er på riktig plass ved posten). For å gi løpere bedre tilbakemelding ble alle løyper laget 

på Livelox. 

 
 

Resultater 

Trondheim Open - 35.05.2020 
2. Rune Stræte H 50-  
2 Randi Marie Mohus D 40-  
 
KM sprint NTOK/STOK - 23.8.2020 
1. Øyvind Bremeraunet Schjelderup H 55- 
 
KM Mellomdistanse Røros IL - 30.08.2020 
1. Johannes Høysæter H 35- 
2. Jostein Alvestad H 60- 
3. Morten Strand H 50- 
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ÅRSMELDING BREDDEGRUPPA 
 
Det sosiale miljøet i klubben er viktig og det legges vanligvis stor vekt på å bygge samhold 
gjennom hele sesongen. Det ble dessverre lite av dette i sesongen 2020, og det var et stort 
savn for mange. Vi håper 2021 kan åpne for flere arenaer å treffes på. 

Finn Fram-dagen 

Denne ble dessverre ikke arrangert i år. 
 

Sommeravslutning 

Dette ble dessverre ikke arrangert i år.  
 

Høstavslutning/sesongavslutning - julehilsen 

Smittesituasjonen gjorde det umulig å invitere til den tradisjonelle sesongavslutningen. Det 
ble sendt en liten oppmerksomhet med julehilsen til trenere og sentrale støttespillere til 
erstatning for velfortjent oppmerksomhet i sesongavslutningsarrangementet. 
 

Hovedløp 

Hovedløpet og O-landsleiren gikk i Lørenskog, Østmarka OK, 31. juli-5. august. Årets 
arrangement var noe kortet ned på grunn av pandemien. Sigurd Braathen og Magne Guttvik 
deltok. Det var hotellovernatting i mindre grupper (smittevernhensyn) og felles buss 
tur-retur i regi av STOK. Deltakerne var godt fornøyd med arrangementet og erfaringene det 
gav. Nytt terreng gav ekstra utfordringer under løpene. 
 
 

Klubbtøy 

Det har vært jevnt salg av klubbtøy gjennom hele året. 
 
Etter at avtalen med Trimtex gikk ut i 2018, vurderte vi for denne sesongen alternativ 
leverandør av klubbtøy, for om mulig å få prisen ned. Valget falt på bulgarske Oland. Det 
gamle Trimtex-designet ble stort sett gjenskapt, og kvaliteten virker så langt OK. 
 
Etter påtrykk fra finske Noname gikk vi inn på å designe ny racingdrakt og overtrekksdrakt 
for ski-o-løperne. Draktene ble designet med inspirasjon fra luene våre. Vi tok opp 
forhåndsbestilling, og fikk produsert 8 overtrekksdrakter og 5 racingdrakter. Draktene 
trekker oppmerksomhet når vi er ut i marka og er dermed god reklame for klubben..  
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ÅRSMELDING ARRANGEMENT OG TEKNISK GRUPPE 
 

 Gruppa har i 2020 bestått av følgende medlemmer: 

● Agnar Renolen, leder 
● Per Ivar Skinderhaug, koordinator Sprintcup 
● Jon Vindal, turorientering 
● Terje Midtbø, kart 
● Knut Skjesol, kartsalg 
● Lars Skrøvseth, VDG 
● Jens Kjetil Mehammer, tidtaking og resultater 
● Bernt Brynhildsen, turorienteringsassistent 
● Vi har ikke hatt noen materialforvalter i 2020. 

 

Arrangementer 

Følgende arrangementer har vært gjennomført: 
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Løp Dato Disiplin Arena Løpsleder Løypelegger 

Trondheim 
sprintcup 

tor. 2. april sprint Avlyst 

Trondheim Open 
prolog 

fre. 22 mai sprint Avlyst 

Trondheim Open 
Dag 2 

lør.23. mai mellom Dragvoll/ 
Stokkanhaugen 

Morten Strand Agnar Renolen 



 
Årsmelding 2020 

I tillegg er det arrangert Wing4er med klubbmesterskap og Turorientering. 

 

Trondheim sprintcup 2020 

Trondheim Sprintcup ble i 2020 avlyst pga. koronaen. Vårt løp som skulle vært 2. april ble 

likevel arrangert 8. juli under navnet “Den forlorne sprintcuppen”. 

Vi viser likevel en oversikt over deltagerutviklingen de siste 5 årene. Følgende tabell viser en 
stabil deltagelse de siste 5 år. Sprintcupen 2018 samlet 436 løpere som startet i ett eller flere 
løp.  

 

 

Side 15 
 

Den forlorne 
sprintcuppen 

ons. 8. juli sprint Lade Devlebukta Morten Strand Agnar Renolen 

Ungdomsløp 8 tor. 20. aug mellom Tømmerholte Lars Skrøvseth Petter A. Lona 
August Nykvist 

NM langdistanse tor. 10. sep. lang Mostadmarka, 
Viken 

Arild Holm 
Claussen 

Stig Magnar Løvåsl 

NM mellomdist. 
kvalifisering 

fre. 11. sep. mellom Mostadmarka, 
Viken 

Jørgen Tegdan 

NM mellomdist. 
finale 

lør. 12. sep. mellom Mostadmarka, 
Venna 

Svein Erik Bratsberg 

NM stafett fre. 13. sep. staf. Mostadmarka, 
Venna 

Nicholas Morgan 

Trondheim Urban søn. 18. okt lang Trondheim Torg Agnar Renolen 

År Ant. løp Ant. starter Snitt, ant. starter Ant. deltagere 

2016 5 1245 249 461 

2017 5 1249 250 499 

2018 5 1106 221 436 

2019 4 868 317 357 

2020 0 0 0 0 
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Trondheim Open, 22-24. mai 

Trondheim Open var opprinnelig planlagt som en KM-helg i samarbeid med Sp.kl. Freidig 

som og arena på Skogly. Wing skulle ha KM langdistanse på lørdag og en sprint-prolog fredag 
ettermiddag, mens Freidig arrangerte KM stafett søndag. 

 På det aktuelle tidspunktet var det kun lovlig å samle 50 deltagere, samt at det fortsatt lå 
igjen for mye snø i Leinstrandmarka. Vi besluttet derfor å arrangere en mellomdistanse fra 
Dragvoll etter et samlebåndsprinsipp hvor vi med tre starter, lange startintervaller, og 
klubbvis trekning av startliste, kunne gjennomføre løpet innenfor de gjeldende 
smittevernreglene. 

Tallene inkluderer Småtroll. 

 

Ungdomsløp 

Årets ungdomsløp ble arrangert fra Tømmerholt. Tross korona og begrenset rekruttering i 
klubbene fikk vi likevel 125 deltakere. 
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År / Ant. starter. Fredag Lørdag Søndag Totalt 

2016 (KM)   265 323 588 

2017 (264) 292 280 572 (836) 

2018 (216) 230 273 503 (719) 

2019   299 280   

2020   150   150 

År Disiplin Arena Ant. starter 

2016 Sprint Lohove 159 

2017 Fellesstart Tømmerholt 108 

2018 Ikke arrangert 

2019 Mellom Bratsberg 136 

2020 Mellom Tømmerholt 125 



 
Årsmelding 2020 

 

NM-uka, 10.-13. september 

NM-uka var et samarbeidsprosjekt mellom Spkl. Freidig, Wing OK og Malvik IL. Med 

avlysning av internasjonale løp ble dette det viktigste løpet for eliten i år. Dette kan være en 
av årsakene til at deltakelsen ble bedre enn vi hadde forventet.  

Vi hadde sett for oss at det ville bli åpnet opp for å samle inntil 600 deltakere til 
arrangementet, noe som ikke skjedde. Dermed måtte vi tilpasse tidsplanen ved å strekke 
arrangementet lenger ut i tid. Løperne fikk ikke ankomme arena tidligere enn 60 min før de 
skulle starte, og de måtte også forlate arena igjen innen 30 minutter etter at de var i mål. 
Samtidig som at vi begrenset antall ledere for hver klubb klarte vi å holde antall personer på 
arena under 200 til enhver tid. 

Med unntak av en liten hendelse på damestafetten som det ble ordner opp i på strak arm, 
gikk arrangementet knirkefritt. 

 

Trondheim Urban, 28. okt. 

Trondheim Urban ble i år arrangert fra Trondheim Torg med deltakerrekord på 106 

deltakere. Primus motor for arrangementet var som vanlig Agnar Renolen. 
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dato disiplin arena klasser ant. delt. 

10. sept. Langdist Viken junior + senior 352 

11. sept MD. kval Viken senior 248 

12. sept MD. finale Venna junior + senior 279 

13. sept Stafett Venna H17-, D17- 411 (121 lag) 

År Arena Ant. starter 

2016 Trondheim torg 92 

2017 Strindheim skole 91 

2018 Øya stadion 80 

2019 Ransheimshallen 62 

2020 Trondheim torg 106 
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Interne Arrangementer 

Wing4er 

Det ble bare arrangert én Wing4er i år. 

 Følgende tabell angir deltagerantallet gjennom de siste 5 år. 

  

 

Påmelding og resultatservice 

Vi har brukt Brikkesys som tidtakingssystem i nesten alle våre løp, inkludert Wing4erne. All 

påmelding skjer gjennom Eventor.  Resultatene har så i etterkant blitt eksportert til Eventor. 
Til NM har ble det brukt EQTiming. 

VDG (Vegetasjon, dyreliv, grunneiere) 

Vi hadde vårt årlige møte med Strinda grunneierlag tirsdag den 25.02. Møtet ble arrangert 
av Jon Vindal mens Lars Skrøvseth deltok som VDG ansvarlig. 

Vi har i år hatt et par klager i forbindelse med turorienteringa. Den ene gjaldt krysning av 
jorde på Movollen, den andre bruk av privat veg på Brattsberg. Den første ble imøtegått med 
kartoppslag ved nærliggende poster, den andre ble besvart pr mail. 
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Løp nr Dato Arena Arrangør Ant. starter 

1 man. 21. sep. Gramskaret 
Geitfjellet 

Arne Inge Kolstad 
Svein Erik Bratsberg 

33 

TOTALT 33 

År Ant. løp Ant. starter Snitt, ant. starter Ant. deltagere 

2016 4 214 54 97 

2017 2 112 56 73 

2018 4 246 62 107 

2019 4 196 49 81 

2020 1 33 33 33 
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Kartarbeider 

Det er gjennomført følgende revisjoner/nykartlegginger i 2020. 

 I tillegg er det gjennomført noe revisjon på sprintbasen i forb. med Trondheim Urban. 

Turorientering 

Årets turorientering ble arrangert for 51 gang. Vi har hatt over 90 ordinære Tur-o poster i år. 
Vi har i tillegg hatt 4 grønne turer med på lade og og langs veien opp til Earenstadhytta. 

Vi har i likhet med de fleste andre klubber hatt en formidabel økning i antall deltagere i år, 
og har måtte trykke opp mer kart i to omganger. Det er åpenbart at koronaen har bidratt til 
dette. 

Vi har imidlertid hatt noen problemer med postene rundt Movollen og adkomsten til noen 
poster øst for skolen på Bratsberg. Lars Skrøvset (VDG) var hjelpsom og snakket med 
naboene. I tillegg ble det satt opp egne plakater ved Movollen av Bernt Brynhildsen for å 
sikre at deltagerne ikke gikk over dyrkamark. 

I år har vi mottatt 55 utfylte kontrollkort. Alle som er registrert i databasen er listet opp i 
turbloggen på www.turorientering.no 

Årets tur-o komite takker alle som har bidratt med årets tur-o opplegg. Alt i fra å planlegge 
postplasseringer, VDG, postutsettinger og inntak. De som har bidratt til årets tur-o. er: 

●      Agnar Renolen (løypelegger) 
●      Arne Inge Kolstad (løypelegger grønne turer) 
●      Knut Skjesol (ansvarlig for å sette ut/ta inn poster) 
●      Bernt Brynhildsen (større ansvar med pakking av konvolutter, utsetting av 

poster, vedlikehold av poster, samt utdeling av premier) 
●      Rune Stræte, Øyvind Schjelderup, Åse Rita og Tor og Svein Erik for utsetting og 

inntak av poster. 
●      Takk også til de som solgte konvolutter: Offtrac, Axsel bruun, Hank sport, 

Estenstadhytta og Bunnpris vikåsen. 

Tabellen nedenfor viser opplistet årsvis salg og rapportering 
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Område Nytt/Revisjon Karttype Areal (km2) Synfaring 

Hangervåttan Nysynfaring ISOM 1:10 000 4,5 (netto) Offtrack 

Tomsetåsen Revisjon ISOM 1:10 000 2,5 Offtrack 

Leangenbukta Nysynfaring ISSprOM 1:4000 0,6 Agnar Renolen 

http://www.turorientering.no/
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Kartsalg 

Kart eksporteres ut digitalt i Ocad i forbindelse med arrangement og treningsløp og 

trykkes/printes med løyper. Internet i klubben distribueres kartene via Dropbox, mens de 
distribueres via GoogleDrive til andre klubbene i byen. 

Eksternt skjer bestilling til Terje Midtbø, og faktureres klubbene i etterkant basert på antall 
deltagere. 

For bedrifter ble det i Koronaåret 2020 bare arrangert såkalt «internløp» som usynlig-o og 
lignende i vårsesongen. Deltagerene printet ut egne kart. Betalingsystem via Vipps som var 
basert på tillit til at de som brukte kartet gjorde opp for seg. Kartansvarlig har ikke innsikt i 
om tallet på deltagere er i samsvar med innbetaling via VIPPS. 

I høstsesongen kom det også i gang bedriftsløp i regi av bedriftsidrettskretsen. Men til 
sammen ble det her bare arrangert 9 løp, mot ca 25 som er vanlig 
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  2016 2017 2018 2019 2020 

Ant. solgte konvolutter 360 342 355 296 441 

Ant. turpakker solgt over nett 37 35 25 32 78 

Ekstra klippekort solgt 5 14 15 4 5 

Ant. solgte enkeltturer 96 86 65 66 64 

Gratis grønne turer   214 560 0 502 

Ant. innsendte kort 79 50 54 55 72 

Ant. gullmerker 9 4 6 8 21 

Ant. sølvmerker 3 2 13 4 3 

Ant. bronsemerker 0 0 3 5 7 

Ant. plaketter 11 9 8 5 8 

Ant. diplomer 25 20 10 6 13 
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Følgende tabell viser en oversikt over kart brukt i bedriftsløp i 2020: 

Til sammen har altså 433 bedriftsløpere deltat på Wing-kart. Dette er faktisk 22 flere enn i 
2019! Men likevel mindre enn halvparten av hva man hadde i 2013 (965), som er nærmere 
et normalår. 

I tillegg vart det levert: 

●      «Stylet» PDF over Lomtjønna til Hoeggen skole. Pris kr. 500, 
●      «Stylet» PDF over Chamonix til Charlottenlund VGS skole. Pris kr. 500,- 

Disse PDF-ene kan benyttes for fri utskrift til undervisningsbruk. 

Materiell 

Vi har hatt noen utfordringer i år mhp. antall postskjermer (treningsskjermer). Da flere sett 
var ute i skogen en uke av gangen med en liten overlapp, så var det perioder hvor det ikke 
var tilgjengelige skjermer på Tømmerholt. Dette er løst ved å dele opp skjermene i “sett” så 
ikke hver løypelegger tar med seg flere skjermer enn nødvendig. I tillegg har vi kjøpt inn 60 
mindre treningsskjermer. 

Dertil ble det investert i 11 EKT-postenheter slik at vi hadde tilstrekkelig med nye enheter til 
NM. 

Klubbmesterskap 

Det ble ikke arrangert klubbmesterskap i år. 

 
ØKONOMI 
 
Det vises til vedlagt resultatregnskap, noter til regnskapet og revisors beretning for 
informasjon om driftsresultat og balanse. 
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Dato Kart Arrangement Arrangør Deltagere 

Uke 21 Fuglmyra Internløp NTNU 65  

Uke 25 Fuglmyra Internløp Statkraft  55 

23. august Lomtjønna Internløp NTNU 75 

3. september Månen Internløp NTNU 60 

8. september Stokkan STMBK Bedriftskretsen 178  
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Bilag: 
V1-Resultatregnskap Wing OK 2020 
V2-Noter til regnskapet 2020 
V3-Revisjonsberetning 2020 
V4-Balanserapport-VISMA 2020 
V5-Resultatrapport-VISMA 2020 
V6-Økonomioversikt –VISMA 2020 
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