ÅRSBERETNING 2017
Gjerdrum O-lag
_________________________________________________________________________
Styret har bestått av:
Aslak Kinneberg (leder)
Mathilde Sønsterudbråten (rekruttering)
Anne Grethe Rustad (turorientering)
Dagny Lysaker (økonomi)
Ingrid Rapp (informasjon)
Det er bra deltagelse på rekrutt-treningene i klubben. I år har Lene hatt ansvaret for å
tilrettelegge treningene. Sammen med Mathilde som trener for 12-års gruppa og flere
ivrige hjelpetrenere og foreldre har det vært bra aktivitet og mange positive
tilbakemeldinger fra voksne og barn. Vi har fortsatt en utfordring når det gjelder å
skaffe nok trenere og aktivitetsledere for de yngste. Vi ønsker oss en eller flere
personer som har lyst til å tilrettelegge og følge opp de yngste både på treninger og
konkurranser.
Postfinner'n holder seg stabilt på samme nivå som i fjor. Det var veldig bra oppmøtet
på åpningsdagen i Gjerdrum. Tur-o komiteen legger ned en flott jobb hvert år og
tilbudet blir godt tatt i mot av deltagerne. Det ble solgt 118 konvolutter.
Stolpejakten blir fortsatt mer og mer populær og vi merker også en stor tilstrømning
av stolpejegere fra andre kommuner. Vi hadde nesten 1000 registrert utøvere totalt i
år.
Salget på Busterudvangen varierer mye fra år til år. Vintersalget i år var heller labert
med en snøfattig vinter, men søndagene vi har åpent på høsten kompenserer for det
dårlige vintersalget.
Deltagelsen på løp har vært omtrent som i fjor med en kjerne av gamle travere og
ivrige ungdommer og foreldre. Gledelig å se at nye familier med yngere løpere også
begynner å delta på løp.
Resultatmessig har det vært flere gode prestasjoner i år. Ungdomsløperne våre
presteret opp mot sitt beste i hovedløpet og flere var veldig nære topp ti plasseringer.
Anders Haga fikk sølv på NM langdistanse og en 7. plass på mellomdistansen i
H19-20. Eskil, vår «utenlands proff» har hatt en god sesong med 5. og 8. plass
individuelt i VM og seier på stafetten for Norge. Ble sammen med resten av
stafettlaget nominert til årets lag på idrettsgallaen i år.
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På årets KM mellom hadde vi hovedansvaret for salget og løypene. Vi har også
arrangert fem løp i Raumar o-karusell i år.
På kartfronten er nyrevidering av Buvannet kartet nesten ferdig. Vi er godt i gang
med et nytt kart i Åsgreina og to nye sprintkart i Nannestad er ferdig og et til på
Eltonåsen på trappene. Sommerturkart over Gjerdrumsmarka og søndre del av
Romeriksåsen er planlagt ferdig i løpet av forsommeren 2018.
Konklusjonen må bli som i fjor. Det meste går fortsatt bra i Gjerdrum o-lag.
God økonomi og mange anlegg (kart). Rekrutteringen er på vei oppover og vi håper
på økt aktivitet både på treninger og konkurranser neste år.

Aslak Kinneberg
Leder, GOL
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Årsberetning teknisk komitè
Revidering av Buvannkartet nærmer seg ferdig. Veakart har levert et foreløpig utkast.
Vi vil foreta internkontroll av kartet til våren og regner med at kartet er ferdig i løpet av
juni.
Turkart over Gjerdrum og søndre del av Romeriksåsen er godt igang. Kartet er
planlagt ferdig våren 2018. Finansiert ved hjelp av spillemidler og støtte fra
Gjensidigestiftelsen.
Første del av Åsgreina-kartet klar til bruk for tur-o i 2018. Resterende del av kartet vil
bli synfart og rentegnet i løpet av neste år.
To nye sprintkart i Nannestad og Maura er ferdigstilt. Kartene skal benyttes til
Stolpejakt i Nannestad. Vi har også søkt om spillemidler til et sprintkart over
Eltonåsen/Åsgreina slik at det også blir mulig å ha Stolpejakt her. Kommunen er
interessert i å starte opp og vi ser på mulighetene for å bistå. Planlagt ferdig våren
2018.

Kartplanen er revidert til å gjelde 2017-2020.
Aslak Kinneberg
Leder Kartkomitéen
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Årsberetning rekruttering 2017
Gruppen som har vært ansvarlig for rekrutteringsarbeidet 2017 har bestått av:
Lene Kinneberg, rekruttleder
Monica Moer, foreldrekontakt
Cathrine Sandvik (trener 8-10 år), Robert Øksnes (hjelpetrener)
Mathilde Sønsterudbråten (trener 10-12 år), Kjetil Haug (hjelpetrener)
Møter, planer og informasjonsarbeid
Gruppa har hatt 1 planleggingsmøte før sesongen og ett evalueringsmøte rett
etter sesongslutt. I tillegg har planlegging og informasjonsarbeid skjedd ukentlig
gjennom hele sesongen i forbindelse med treningskveldene.
Lene og Monica har deltatt på 2 fellesmøter med Raumar rekrutt, vår og høst for
samordning av aktiviteter.
Vi har gjennomført 2 foreldremøter i tilknytning til treningskvelder, ett vår og ett
høst som er viktig for å få gitt nødvendig informasjon og skape god kontakt med
foreldrene.
Lene i samarbeid med Monica har stått for utarbeiding av innbydelse,
treningsplaner vår og høst, informasjon om o-løp, samlinger mm. Vi har benyttet
e-post til foreldre og egen facebookgruppe «GOL rekrutt 8-12 år» som
informasjonskanaler. Det sistnevnte er effektivt for å nå ut raskt til flest mulig.

Nybegynnerkurs
Vi inviterte til et gratis intensivkurs for voksne og barn fra Veståsen skole rett i
forkant av oppstart for treninger. To kvelder samme uke (tirsdag og torsdag) delte
vi inn i grupper og sørget for god instruksjon og veiledning for både voksne og
barn.
Mange av GOLS o-erfarne stilte opp som veiledere for de rundt 50 deltakerne.
Det ble et vellykket kurs.
Treninger
Også i 2017 har mandager vært fast treningsdag for rekruttene. I 2017 arrangerte
vi 7 treninger på våren og 6 på høsten. Vi hadde de første to-tre treningene fra
Veståsen skole både vår og høst, deretter fra A-brua og Lysdammen for å få litt
variasjon i steder, men fortsatt i kjente omgivelser for de aller fleste. Fjorårets
suksess med kveldsmat eller fruktservering etter noen av treningene er blitt
videreført, noe som er både miljøskapende og sosialt! Her har foreldre bidratt
med hjelp til servering og baking.
Fokus på treningene har vært å skape et godt miljø der barna har det moro, føler
mestring og fortsetter å bli med på o-treninger. Vi har hatt varierte lekbetonte
øvelser, o-sløyfer, stafetter mm. Og har hatt to ulike vanskegrader på de otekniske øvelsene. Flere har gjort framskritt i kartforståelse i løpet av sesongen
og det er moro å se når barna blir tryggere og mestrer orienteringen.
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Deltakelse
I løpet av sesongen har det blitt en stabil gruppe på 28-30 barn i alder 8-12 år,
noe vi synes er bra. Ser vi på alderssammensetningen så fordeler det seg som
flg.:
7 født i 2009, 4 født i 2008, 6 født i 2007, 6 født i 2006 og 5 født i 2005. De eldste
rykker opp i ungdomsgruppa i 2018.
Ferdighets-merkeprøven 18. september
Den ble som tidligere arrangert fra A-brua sammen med deltakere fra Ullensaker
O-lag og Eidsvoll o-lag. Det var nærmere 70 barn som deltok og arrangementet
begynner å bli så stort at det krever en del organisering og mannskap for god
gjennomføring. Vi vurderer litt justeringer i opplegget for neste år.
Flg. antall valører ble oppnådd: 12 gullmerker, 6 sølv og 8 bronse. Totalt 26 GOL
barn tok merket. (I 2016 var det 2 gull, 10 sølv og 14 bronsemerker).
Tradisjon tro ble disse delt ut på Hovin Gård i Ullensaker, hvor det i tillegg ble
servert pølser, premieutdeling og nattorientering. Det var nesten 100 mennesker
samlet på stabburet til en flott sesongavslutning.

Deltakelse o-løp og leire
Vi har klart å få med flere barn og foreldre på o-løp og konkurranser utenom den
ordinære mandagstreningen. Det er gledelig at flere har deltatt på Raumarkarusell løp, spesielt når de har gått i Gjerdrum og Ullensaker.
Vi har reklamert med noen utvalgte o-løp. I den populære lagkonkurransen som
er innlagt i 15stafetten til Oppsal IF stilte 9 rekrutter fra GOL.
10.-11. juni arrangerte O-kretsen o-troll leir for 10-12 åringer i Nittedal. Der deltok
4 GOL rekrutter og 5 deltok på Lillomarka sitt o-løp dagen etter. Cathrine Sandvik
var med som leder fra GOL og et par foreldre bidro med hjelp på o-løpet. Dette
ble en flott og inspirerende opplevelse for både barn og foreldre der noen startet i
sitt første individuelle o-løp.
Noen av 12 åringene har deltatt på flere o-løp utenfor kretsen i løpet av
sesongen. Hele familien Sandvik stilte til start i Blodslitet i Fredrikstad som
sesongavslutning.
I Raumar sitt eget kretsløp, Romeriksløpet den 3. september, fra Neskollen arena,
stilte GOL opp med 13 nye rekrutter og ett par nybegynner mødre. Det ble en flott
dag i o-løypa og i sola på arenaen.

Betraktninger
Det har vært en god sesong for rekruttgruppa i GOL, som det er viktig å klare å
bygge videre på. Utfordringen ligger fortsatt i å få flere ressurspersoner til å dele
på det overordnede ansvaret, da mye hviler på få skuldre. Kjernegruppen av
trenere har stort sett vært på alle treninger. Lene har hatt hovedansvaret for
oppleggene, kart,kartprint og utstyr og vært tilstede på alle treninger. Hjelp til
uthenging av poster har gått på rullering innen gruppa.
Målet er at flere foreldre i løpet av 2018 blir såpass erfarende at de vil ta på seg
mer lederansvar for rekruttgruppa. Det er ønske at minimum 2 trenere og to
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hjelpetrenere kan være fast på hver trening for å skape kontinuitet, en trygg
ramme og forutsigbarhet. Vi ønsker også flere foreldre som kan bidra med å
«skygge» og veilede på treningene.
Cathrine Sandvik deltar på trener-1 kurset som startet opp i høst.

Lene Kinneberg
Leder rekruttering
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Postfinneren
Komiteen har bestått av Morten Sørum, Anne Berit Moe, og Anne Grethe Rustad,
leder. Morten har vært ansvarlig for salg av konvolutter, statistikkfører og med å
legge ut info på turo på nett. Anne Berit og Anne Grethe har sammen med Hans
vært ansvarlige for postplasseringene. Komiteen har hatt et planleggingsmøte i tillegg
til møter pr. telefon, mail og på o-løp.
Det ble hengt opp plakater på butikkene og info i Romerikes blad og på kommunenes
hjemmesider. Infoskriv om Postfinner’n i GOL-presentasjon delt ut på skolene i
Gjerdrum. Nærtrim-brosjyrer utdelt i postkasser i Nannestad og Gjerdrum.

Dugnadsinnsats:
Trykking av kart: Vi trykket kartene og infoskriv hos Hege Lindharts bedrift på Ask.
Pakking av turo-poser: dugnad av Arve og Anne Berit.
Utsetting og inntaging av poster: Anne Berit, Hans, Arve, fam. Haga, Anders K., Eirik,
Per Olav og Anne Grethe.
Utdeling av brosjyrer med nærtrimposter: medlemmer i GOL. Brosjyrene ble delt ut i
Gjerdrum, Holter og Maura.
Kart:
Eltonåsen, Nipkollen, Kløvberget, Jørnsvangen, Busterud, Kniplia, Gjermenningen og
Åsgreina.
Salgssteder:
Gjerdrum: åpningsdagen, Bokhandelen på Ask, G-sport Kløfta og ”hjemmesalg”.
Åpningsdager/Finn-fram-dag:
Gjerdrum: søndag 30.april fra A-brua, kl.12:00-14:00
Arve, Gunnbjørg, Hans, Anne Berit, Eirik, Per Olav og Anne Grethe var ansvarlige.
Det var åpningsposter, natursti ved Barnas turlag, spurtrunde og info om Stolpejakt
og saft/kaffe og kaker og boller. Noen var også innom og tok nærtrimposter.
Historielaget v/Per Olav hadde stand om sine ryggsekkturer.
Vi solgte 57 Postfinner’n. I alt var nok over 100 stk innom i løpet av dagen.
Kaffepost, 20.juni ved Myrgruvefossen:
En flott kveld med rundt 30 stk som møtte opp. Det var om Myrgruvefossen, Konsta
og gruvene i området ved Anne Berit. I tillegg var det en del som tok turpostene i
området. Kaffe, saft, boller og kaker, og ikke minst – mye hyggelig prat om
turpostene.
Månedens post 2017:
I år var disse plassert på Ulvedalshøgda, Musehogget, Nipkollen, Klinthøgda og
Holkebyhytta.
Sesongavslutning på Busterudvangen søndag 22.oktober:
Vi fortsatte suksessen fra de siste åra – prata om årets sesong, drakk kaffe og spiste
kaker. Merker, diplomer og plaketter fikk sine rettmessige eiere. Ansvarlige var
Anne Berit og Anne Grethe. Det var tåke, litt regn og bløtt i skauen. Rundt 15
postfinnere tok turen opp lia til hytta på toppen.
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Innlevering av klippekort:
77 stk har levert inn klippekortet eller registrert seg på nett. Av disse har 43 oppnådd
gull, 3 sølv og 3 bronse. To turorienterere hadde oppnådd bronseplakett (5gull).
I alt sendte 31 stk inn på at de hadde deltatt på nærtrimpostene. Det ble trukket ut
en vinner pr. kart.
Statistikk:
Totalt

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
153
128
111
160
105
154 121 138+7 158 121 118
Fra 2013 har det vært felles turorientering i Nannestad og Gjerdrum.
Av statistikken ser vi at salget går litt opp og ned, i år var det på samme nivå som i
fjor. Det legges ned mange dugnadstimer for å gjennomføre Postfinner’n, stor takk til
alle som år etter år stiller opp og hjelper til.

Anne Grethe Rustad
Leder turokomiteen
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Materialforvalter
GOL er ved utgangen av 2017 relativt godt utstyr arrangementsutstyrssiden.
Det er anskaffet 40 nye stemplingsenheter samt 5 startenheter høsten 2017. Disse
er anskaffet som erstatning for enheter som har dødd eller kan påregnes å dø ila
kort tid samt supplering, slik at vi har egne sett på snor for hhv rekrutt og karusellarrangementer..
Dette medfører at vi nå har en god serie av relativt nye eheter til bruk i
arrangementer. GOL har nå et sett med ganske nye skjermer. Eldre skjermer
benyttes til treningsaktiviteter inntil de saneres. Det vil trolig være behov for å
anskaffe et sett med nye skjermer i 2018.
GOL har 3 lagstelt samt 1 Sprek i Gjerdrumstelt. Det ene teltet ble anskaffet i 2016.
Dette ble gjort for å ha et telt som er tilpasset antall deltakere som stiller på løp. Ved
store arrangementer benytter vi fremdeles det store teltet. Videre ble det i 2016 også
anskaffet et telt som primært benyttes ifm treninger for rekruttene.
GOL har fortsatt noen rekruttrøyer som kan deles ut til aktuelle rekrutter i 2018.
Av diverse treningsutstyr kan vi nevne 2 slakkliner til bruk ifm ulike arrangementer.
Videre har vi et sett innebandyutstyr og 4 medisinballer.
GOL har i mange år hatt ansvar for løperdrikke og kiosk på arrangementer i regi av
Raumar. Vi har vannkanner, og er forøvrig utstyrt til å gjennomføre disse
oppgavene.
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Oversikt over GOLs materiell pr 31.12.2017
Arrangementutstyr
Postbukker
Startenheter på bukk
Postenheter på snor
Startenheter på snor
MTR
MTR defekt
Telt stort
Telt middels
Telt Sprek i Gjerdrum
O-skjermer
O-skjermer
Tur O utstyr
Nattløp refleksrør
Beach flagg
Sveiseutstyr kart

Rekruttutstyr
Telt
Banner
Slakkliner
Kjegler
Rekruttkompass
Rekruttpakker (brikk + kompass)
Hatter
Rekruttrøyer
Div utstyr
Gamle stemplingsenheter
Medisinballer
Gjerdestopler

Pål Kogstad Næss
Leder Materialkomiteen
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Antall

nye ca
gamle ca

49
13
68
13
2
1
1
1
1
80
20
1 sett
20
1
1

Antall
1
1
2
10
10
25

1 sett
sett
1 sett
-

Antall
3 esker
4
mange

Forbruksmateriell
Merkebånd
Plastbeger
Plastbestikk
Baljer til kart
Kanner løperdrikke
Mugger
Bøtter
Drikkebegerammer
Tau
Speakersett (gammelt)

Mengde
noe
div
Div
13
5
7
6
3
Div
1

Stolpejakt- Sprek i Gjerdrum
I 2014 startet vi opp Stolpejakten og hadde rundt 150 deltagere. Det ble laget nytt
sprintkart fra Ask sentrum opp til Veståsen skole. På høsten hadde vi et samarbeid
med Landart i forbindelse med kulturuken.
I 2016 utvidet vi kartet med med et nytt området rundt Heni kirke og plasserte 5
stolper i dette området.
I 2017 ble kartet utvidet sørover til området rundt Bråtesletta og i tillegg var det
Landart stolper i forbindelse med kulturuken
Det har kommet mange tilbakemeldinger om fornøyde stolpedeltagere i Gjerdrum og
utenfor kommune grensen.
Alle tre skolene i bygda har benyttet dette i gym timene, og de har tatt mange stolper
både med sykkel og til fots. Klasse 5A på Veståsen skole var den klassen som tok
flest stolper, dvs 603 stolper i løpet av våren og høsten. De har vunnet et pizza
gavekort på 1500 kr. Elvene på skolene i Gjerdrum har tilsammen tatt 1869 stolper.
De er ikke registrert i systemet.
Totalt hadde vi i 2016 761 deltagere på Stolpejakten i Gjerdrum, i 2017 ble
deltagerantallet 965.
Det var 172 deltagere som tok Landartstolpene i oktober.
Vi får mange gode tilbake meldinger fra mange som kommer seg ut på tur på nye
steder i bygda . Dette viser at vi får folk i aktivitet og at Stolpejakten er noe vi bør
fortsette med , som et gratis aktivietstilbud i Gjerdrum.
Det er viktig å jobbe med støtte til dette, slik at vi kan få dekket alle utgiftene.
Akershus fylke ønsker en felles søknad for alle stolpearrangørene , så det må vi
jobbe med sammen med de andre kommunene.
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Oversikt over Stolpedeltagerne alder/kjønn/kommune
Det2015
var i alt2016
415 deltagere
fra Gjerdrum og 346 deltagere utenfor kommunegrensen.
2017
Tabellene
under
viser
hvor
stolpedeltagerne kommer fra utenfor Gjerdrum.
428
761
966
(15)

(6)

(2) deltagere inkl. manuelle

Det er er tydelig at Stolpejakten er blitt populært i hele landet og det er veldig moro at
170
317
379 menn inkl. manuelle
så mange kommer 526
fra kommunene rundt Gjerdrum og ikke minst fra andre
kommuner
i444
Norge. (2) kvinner inkl. manuelle
258
36 reiser78flere ganger
65 0-10
Mange
til år
Gjerdrum for å ta alle stolpene og i tillegg har de tatt
48
71
93 11-20 år
Landartstolpene som ble satt ut oktober.
206
362
407 21-50 år
105
218
294 51-70 år
18
26
61 71 år og over
Deltagere i Gjerdrum41( totalt)
Ukjent

2014*
157

2015

2016

2017

292 (428)

415 (761) 360 (965)

* Opplegg fra OK Tyr.

Nabo kommuner/bydeler (Oslo og Akershus)

2015

2016

2017

25

56

47

Nes

15

83

132

Ullensaker

19

49

63

Lørenskog

12

21

36

Rælingen

12

0

0

Stovner

3

45

82

Grorudalen

0

3

37

Skedsmo

0

25

26

Nittedal

0

7

27
(5+11+3+5+3)

0

5

9

Aurskog/Høland

86

294

459

Totalt
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Oslo området

Oppland

Hedmark

2015

2016

2017

20

16

17

7

2

5

2015

2016

2017

Gjøvik

0

5

5

Hamar

7

Gran

1

3

1

Ringebu

7

21

Lillehammer

2

Ringsaker

5

6

10

Østre Toten

1

Løten

3

3

2

Søndre Land

1

Rendalen

1

0

0

Jevnaker

2

Stor-Elvdal

1

5

4

Vestre Toten

1

Åsnes

0

2

4

Lunner+ Sel

1

Folldal

42

41

65

Totalt

14

Totalt

1

8

Østfold / Buskerud/Vestfold

Nordland

2015 2016

2015

2017

2016

2017

1

Hobøl

2

Harstad

1

Askim

2

Totalt

2

Sarpsborg

5

Drammen

2

Larvik

4

Totalt

I tillegg 55 ukjente i 2017

Tall fra skolene i Gjerdrum ( ikke registrert i systemet )
Vi har bare fått inn tall fra Veståsen skole i år. Der har elevene tatt 1508 stolper og
361 Landartstolper (3160 stolper på skoleelevene ved de tre skolene i 2016).

Ingrid Rapp
Stolpejakten/ Sprek i Gjerdrum
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INFORMASJONSKOMITEEN
Informasjonsansvarlig har i året som har gått skrevet referat på styremøtene og
sendt dette til de øvrige styremedlemmer i etterkant. Monica har som medlem i
rekruttgruppa lagt ut info på vår hjemmeside www.gjerdrumol.no og Facbook side
jevnlig gjennom hele året.
Ingrid Rapp
Leder, informasjonskomiteen

Årsberetning Økonomi
Vi har pr 01.01.2018 fortsatt god likviditet og penger på bok. Det fordeler seg med
1500 i kontantkassa, 135 000 på driftskontoen, 260 000 på sparekontoen, 436 000
på kartkontoen og 201 000 i Raumar
Det ser ut til vi har gått drøye 9 000 kr i overskudd. Midler for manglende trenere for
rekrutter og styremedlem bidrar i dette overskuddet. Vi har heller ikke fått krav fra
Raumar for egenandeler på samlinger for 2017 og dermed heller ikke krevd de inn.
Busterudvangen har vi tjent 12765 kr i år, mindre enn budsjettert. Det er stort sett
veldig godt besøkt når vi har oppe, men vintersessongen var begredelig med hensyn
på skiløyper. Bingo-dugnaden har gitt oss 91000 kr, 30000 mer enn budsjettert.
Medlemsmassen har økt noe fra 2016. Det er fler foreldre som også melder seg inn.
Det er tilsammen 143 medlemmer, en økning på 7 fra 2016. Medlemmene fordeler
seg på 91 ordinært betalende, ett æresmedlem, 10 støttemedlemer og 41 rekrutter.
Tallene er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år, da rekrutter som også var
familiemedlemmer ikke talte som medlem via rekrutt tidligere. Nytt fra 2016 er at
medlemsavgift ikke er inkludert i rekruttavgiften. Med overgang til elektronisk
medlemsregistrering i MinIdrett måtte dette splittes. Dette fører også til at vi har fått
inn 6000 mer i medlemskontigenter enn budsjettert, selv om medlemsmassen ikke
har økt tilsvarende.
Postfinner'n har hatt ett noe lavere salg sammenlignet med fjoråret, men holder seg
på samme nivå som tidligere år.
Løpsaktiviteten har dalt ytterligere fra i fjor. Det er stadig færre aktive. Rekruttene er
ikke foreløpig så mye med på løp, men vi har noen få nye som er veldig ivrig.
Egenandeler for samlinger har vi ikke fått noe krav fra Raumar for 2017. Dette vil
derfor overføres til 2018.
Sprek i Gjerdrum har gått 10000 i underskudd i år. Dette tross at vi har fått refundert
avgiften til Stolpejaktforeningen og en reduksjon i innkjøpte premier. Vi har ikke
funnet nye steder å søke om støtte og kommunen støttet mindre enn vi søkte om.

Unrestricted

Merutgifter i 2016 på grunn av momsutgifter på kart er søkt men ikke kommet inn.
Det har kommet spillemidler for Åslia, som skulle vært inne i 2016. På kartfronten
ellers har det vært både mindre utgifter og dermed tilsvarende færre spillemidler inn.

Alt i alt har vi svært romslig økonomi.
Dagny Lysaker
Kasserer

Busterudvangen
Busterudvangen holdt oppe 3 helger av 12 planlagte helger i vinter og 7 søndager i
høst. Vi tjente snaue 13000 kr på salget, hvorav snaue 3000 i vinter og drøyt 10 000 i
høst. En god vinterdag gav drøye 500 kr, mens høstsøndagene gav i snitt over 1000
kr. Vinteren var mildt sagt begredelig og det ble vanskelig å avgjøre om skiføret var
godt nok for å åpne.
Det er jevnt over stort besøk når vi har åpent. Busterudvangen er et populært turmål
kan vi lese i turboka. Boka har i løpet av 2017 hatt xxx "innskrivninger". Flest turer har
Marianne Hvidtsten med 211 turer. Det er tydelig at det har blitt en sport for noen,
Kari Furu har 151 besøk og Anne Berit Moe har 101.

Vi hadde dugnad på hytta i juni. Plankerekkverket ble bytta, men da oppdaget vi at
bunnsvilla på "balkongen" er pill rotten. Det ble ordnet med en quickfix for i 2017, men
dette bør utbedres i 2018. Vi har meldt inn til Almenninga, Busterudvangens eier, at
dette bør fikses. Det er en såpass stor jobb at vi tror det blir vanskelig å fikse selv.
Gavelveggen, lemmer, dør og vinduer ble også malt. Nå framstår hytta veldig fin og
o-laget har fått skryt at vi tar godt vare på hytta.

Hytta har fått nye gardiner og puteposer. Det har vært mer mus i hytta, trolig på grunn
av mer åpne dører i høstsesong da den trekker inn. Musespiste duker er også kjøpt
inn. Vaffeljernet til gassen har blitt ødelagt på grunn av at det har vært dårlig rengjort
og dermed etterhvert umulig å steike med. Nytt jern er kjøpt til gasskomfyren.
Vi ønsker fortsatt å fikse krakker i solveggen og rundt den etter hvert etablerte
bålplassen. Gulvet i hytta bør også måles i 2018. Historielaget har sjenkes oss nok et
rastebord ute på vollen! Det setter vi stor pris på.
Dagny I. Lysaker
Leder, hyttekomitéen
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RESULTATER 2017
Alle plasseringer i internasjonale og nasjonale mesterskap, og de beste
resultatene i andre viktige løp
Utarbeidet av: Ingrid Rapp

VERDENSMESTERSKAP:
SPRINT ( kun Silje nr 19)
Langdistanse

H21

5 . Eskil Kinneberg

Mellom

H21

8 . Eskil Kinneberg

Stafett

1. Eskil Kinneberg, Olav Lundanes, Magne Dæhli,

EUROPAMESTERSKAP:
Langdistanse

H21

Stafett

16. Eskil Kinneberg
2. Carl Godager Kaas, Eskil Kinneberg, Magne Dæhli

WORLD CUP SAMMENLAGT:
6 . Eskil Kinnberg

NORGESCUP
H21

95. Magne Haga
103. Magnus Svingheim

H19-20

17. Anders Haga

TRIMTEX CUP
H13-14

20. Stian Måseide Sørlie

H15-16

18. Øistein Fagerli Næss
33. Simen Elvhaug
43. Even Østreng

D15-16

8. Kristine Eide Rapp
13. Hanne Eide Rapp
14. Pernille Sønsterudbråten

Unrestricted

NM SPRINT INDIVIDUELT
D17-18

Mathilde Sønsterudbråten -Kom ikke til Finalen

H21

20. Magne Haga, 28. Magnus Svingheim

NM SPRINTSTAFETT
15. Silje E Jahren, Magne Haga, Magnus Svingheim, Mathilde Sønsterubråten

NM ULTRALANG- Ingen fra GOL deltok ( kun Hedda Skatvedt)

NM LANGDISTANSE
H19-20

2. Anders Haga

H21

43. Magnus Svingheim

NM MELLOMDISTANSE
H19-20

7. Anders Haga

H21

30. Magnus Svingheim

NM SR.STAFETT
D17

36 . Raumar 1, Silje E.Jahren , Anne Larsson Hovind, Turid Hovind

H17

11. Raumar 1 Magnus Svingheim, Anders Haga, Vetle R.Bråthen
80. Raumar 2 Ståle Sønsterudbråten, Robin Larsson, Trond E. Hovind

NM NATT - Ingen fra GOL ( eller Raumar) deltok.
NM JR.STAFETT
D17-20

11. Kristine E Rapp , Hedda Skatvedt, Hanne E Rapp

H17-20

33. Øistein Fagerli Næs , Anders Horvei, Emil Bjørnstad Strand

VETERANMESTERSKAPET - Ingen fra GOL (eller Raumar ) deltok

Unrestricted

HOVEDLØPET SPRINT
D15

12. Pernille Sønsterudbråten

D16

11. Hanne Eide Rapp
13. Kristine Eide Rapp

H16

31. Øistein Fagerli Næss
45. Even Nygård Østreng

HOVEDLØPET LANG
D15

26. Pernille Sønsterudbråten

D16

9. Kristine Eide Rapp
14. Hanne Eide Rapp

H16

23. Øistein Fagerli Næss
61. Even Nygård Østreng

KM STAFETT
H21

25. Anders Haga , Tor Arve Strand, Emil Strand

D13-16

3. Kristine E Rapp , Pernille Sønsterudbråten, Hanne E Rapp

H13-16

6. Øistein Fagerli Næs , Stian Sørlie, Anders Horvei

KM MELLOMDISTANSE- ingen av GOL deltagerne fikk topp 3 plasering

Unrestricted

KM LANGDISTANSE ( kun 10 beste )
H80

2. Hans Larsen

D65

1. Anne Berit Moe

D55

1. Anne Grethe Rustad

H21

3. Anders Haga

D15-16

8 .Kristine Eide Rapp

KM-STAFETT
D13-16 3. Hanne Eide Rapp, Kristine Eide Rapp og Pernille Sønsterudbråten
H13-16 7. Øistein Fagerli Næss, Stian Måseide Sørlie, Anders Horvei.

KM NATT
D15-16

2. Kristine Eide Rapp

H15-16

8. Øistein Fagerli Næss

KM SPRINT
D15-16

4. Pernille Sønsterudbråten

H21

1. Amund Hoel

BLODSLITET
D15-16

12. Kristine Eide Rapp

H15-16

12. Øistein Fagerli Næss

Unrestricted

15-STAFETTEN
7. Raumar 1.lag
27. Raumar 2.lag (gikk ut i fellesstart)
Raumar 3.lag ( ikke fullført)
Råtassen stilte vi 4 lag

TIOMILA
Ungd lag 1: 148 . (Øistein, Kristine, Anders, Pernille)
Ungd lag 2: disket (Even, Simen, Hanne Gaute, Stian)
Dame

237. (Hanne , Anne LHovind, Kristine, Pernille, Trine)

Herrer ikke fullført
(Øisten F N, Anders Kr, Øystein R, Ståle S, Robin L, Anders H, Pål N, Even Øst,
Gaute F, Gunnar F)

Jukola : Raumar deltok ikke

SKIORIENTERING HOVEDLØPET
D15

7. Pernille Sønsterudbråten

D16

2. Kristine Eide Rapp
12. Hanne Eide Rapp

NM SKIORIENTERING LANG
Ingen deltagere fra GOL

Unrestricted

