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Organisasjon 

Hovedstyret i IL Vindbjart har i perioden hatt følgende medlemmer: 

Leder  : Ole Martin Omdal  (På valg – 2018)  

Nestleder : Henrik Eivindson  (På valg – 2018) 

Sekretær : Hans Tore Andersen  (På valg – 2019) 

Kasserer : Hans Tore Andersen 

Styremedl : Espen Drivenes Larsen  (På valg – 2019) 

Styremedl : Per Erik Malterudbakken  (Friidrettsgruppa) 

Styremedl : Jan Magne Skårdal  (Håndballgruppa) 

Styremedl : Margrethe Omdal Hildebrandt (O-gruppa og barneidrettsansvarlig) 

Styremedl : Harry Andersen (Skigruppa) 

 

Georg Fritzmann er revisor for Hovedlaget. 

Valgkomite: En representant fra hver gruppe. 

Det er avholdt i alt 5 styremøter i kalenderåret 2017, hvorav gruppelederne har deltatt på 2 

møter.  

Styret har i tillegg deltatt på møter i forbindelse med videreføring av aktivitetsdagen og vært 

svært delaktig i organisering og gjennomføring av oppussing av idrettshuset, herav festlokalene 

og garderobeanlegget. 

Organiseringen består av et eget arbeidsutvalg som arbeider med Idrettslaget sine formelle 

forpliktelser og representerer idrettslaget utad. I tillegg deltar gruppeledere i styremøter og 

rapporterer til arbeidsutvalget 2-3 ganger i året.  
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Sportslig 

 

SKI 

Ungdommens Holmenkollrenn for 13 og 14 åringer, er etter hvert blitt en flott tradisjon. I år var 

det rekordmange 7 løpere fra klubben som deltok. Sammen med enda flere voksne, ble dette 

igjen en klubbtur av de sjeldne. Resultatene ble også svært gode med Hannes 10. plass og 

Mathias Holbæks 18. plass i fristil som de beste. Øvrige løpere var Ida Roland, Thea Nygård, 

Hedda Neset, Sondre Østervold og Sander Tveit som alle gjorde solide løp. 

For andre prestasjoner vises til gruppenes årsberetninger. 

 

Fiidrett 
Bakkeløp, Ingvild Sangesland representerer Vindbjart Friidrett og er i norgestoppen i bakkeløp. 

 
Lerøy lekene Osterøy for 13 og 14 åringer, regionale ungdomsleker for Agder, Rogaland, 
Hordaland og Møre og Romsdal. Hanne Sløgedal gjorde veldig bra på 1500m og fikk sølv i sin 
klasse  
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Økonomi 

Økonomien i Hovedlaget er solid. Våre inntekter kommer i all hovedsak fra Aktivitetsdagen, 

Bingoinntekter, LAM-midler, Vindbjartbrød, sponsorinntekter og grasrotmidler. 

Styret er stolte over at Idrettslagets aktivitet drives på frivillig basis, uten lønnede trenere og 

ledere, samt at gruppene greier å opprettholde et godt og bredt aktivitetstilbud! Dette er 

hovednøkkelen til at vi greier å drive bra økonomisk og viktigst av alt, holde medlemsavgifter 

lave og føre pengene tilbake direkte til aktiviteten som igjen er med på å gjøre IL Vindbjart til en 

inkluderende klubb for alle barn og unge som ønsker å være med. 

Viser for øvrig til årsregnskapet for 2017. 

 

Sponsorer 

Avtalene med Kvarstein Gartneri og Liebermanns bakeri er videreført.  

Sentrumsløpet har de siste årene vært en fin anledning til å profilere gruppene utad til 

Venneslas befolkning med en fin ramme med mye aktivitet. Vi kan i tillegg for 2017 nevne at 

inntektene fra Vindbjartbrødet økte med nærmere 20%. 
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Aktivitetsdagen 2017 – for 15. gang! 

 

Det ble stor suksess for årets arrangement. 
Sola skinte fra en skyfri himmel etter hvert (startet med litt duskregn, men det gjorde at det ikke 
støvet fra grusbanen.) 
545 elever, 110 stevnefunksjonærer, veterankorpset og ca. 50 lærere koste seg i vårsola. Første 
øvelse var Tinestafett med 68 lag på startstreken, delt opp i 3 puljer – en for hvert klassetrinn. 
Så fulgte øvelsene 60 m, lengde og kast. Det ble også arrangert o-løp i 2 løyper –med og uten 
tidtaking. Hele 420 elever deltok i orienteringen og de fleste deltok i friidrettsøvelsene, som 
også var tilrettelagt for funksjonshemmede.  
Hunsfoss skole vant både 6.kl. og 7.kl. i Tinestafetten og er derved kvalifisert til fylkesfinalen i 
Kr.sand 7.6. Skolestafetten ble vunnet av Kvarstein, som dermed fikk napp nr. 2 i vandrepokalen. 
Talentpremiene i mangekamp ble denne gang vunnet av: 
Malene Gaustad, 5.kl. Vennesla skole og Fredrik Bakken, 7.kl.Samkom skole.  
 
Vi i Hovedstyret retter en takk til styret i aktivitetsdagen og særlig styre leder Ole Wilhelmsen.  
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Moseidmoen Idrettsanlegg 

Det har gjennom året blitt arbeidet kontinuerlig med planer for utvikling av Moseidmoen 

idrettsplass både internt, mot kommunen, sammen med VFK og idrettsrådet.  

Det ble i Vennesla Kommune sitt budsjett for 2017 avsatt midler til regulering og prosjektering 

for opprustning av idrettsbanen og garderobe anlegget - ca 3.mill. Arbeidet med garderobe 

anlegget ble påbegynt i november 2017 og forventes ferdig våren 2018 

Status pr nå, når det gjelder nytt idrettsanlegg er at midler ble avsatt i budsjettet for 2018. Det 

er planlagt og forventet oppstart høsten 2018. Styret jobber tett opp mot Kommunens 

administrasjon for å påse at anlegget skal sikres nødvendig fremdrift.  
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Idrettsstipend 

Etter forslag fra årsmøtet 2006 opprettet Hovedstyret et eget idrettsstipend for IL Vindbjart. Det 

er utarbeidet kriterier/statutter for tildeling, og midler er satt av på budsjettet. 

Det er med stor glede og se at oppfordringen gitt i 2016, har gitt resultater. Vi kan med stor 

glede informere årsmøte at vi for 2017 har mottatt søknad fra Hanne Sløgedal som 

representerer Vindbjart i grenene for Friidrett og Ski. 

Det har blitt vurdert og stemt over i AU at Hanne skal motta stipend for det harde arbeidet hun 

legger ned for å nå sine mål og håper at dette motiverer for videre arbeid. 
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Huskomiteen 

Huskomiteen er ansvarlig for utleie og vedlikehold av våre utleielokaler i Idrettshuset. Komiteen 

har bestått av Norman Tambini og Olav Johansen. Disse to har gjort en kjempejobb for laget og 

har holdet våre lokaler i meget god stand. Vi retter en stor takk til huskomiteen som i en 

mannsalder har gjort en fantastisk innsats for laget.  

For dette arbeidet med å vedlikeholde og organisere utleie av lokalene i så lang tid ønsker vi i 

styret å takke dere på vegne av hele idrettslaget for lang og tro tjeneste. De som kommer etter 

dere får ingen enkel jobb med å overta dette ansvaret. 

 

 Fom 2018 har vi fått ny komite på plass. Vi takker for at Eivind Eivindson og Arne Strandberg 

overtar denne jobben. 
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Arbeidsoppgaver: 

• Idrettsregistrering med påfølgende fordeling av LAM-midler 

• Elektronisk medlemslister 

• Fordeling av brødpenger 

• Søknad om – og fordeling av kulturmidler 

• Fordeling av grasrotmidler 

• Deltagelse i Folketoget 17.mai.  

• Dugnad på Kvarstein Gartneri. 

• Kontakten med Vennesla Idrettsråd. IL Vindbjart er nå representert i Idrettsrådet v/Jan 
Magne Skårdal (Håndball). 

• Styrets hovedfokus for 2017 har primært dreid seg om utbygging av Moseidmoen 
Idrettsplass og opprustning av idrettshuset, hvor en ny friidrettsbane vil være et sårt 
etterlengtet tilskudd til vår friidrettsgruppe. Videre har vi hatt dialog med kommunen, 
VFK og idrettsrådet om fremdriften for anlegget på Moseidmoen.  

• Vi har også for 2017 hatt et meget fruktbart og godt samarbeid med VFK hvor vi 
sammen har fått til en felles forståelse for utbygging og bruk av Moseidmoen 
Idrettsplass. 
 

Hovedstyret vil med dette takke alle våre tillitsvalgte og medlemmer for det arbeidet som er 

nedlagt i laget i 2017, og vi håper på fremgang både sportslig og økonomisk for laget i året som 

kommer. 
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Hovedstyret 2017 

 

 

 

Organisasjonskart IL Vindbjart: 

 

 

 

 

Ole Martin Omdal        Henrik Eivindson 

Styreleder          Nest leder 

 

Espen Drivenes Larsen      Hans Tore Andersen 

Styremedlem         Styremedlem 
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Takk til våre sponsorer 
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Styret har bestått av:  
 
Leder:   Per Erik Malterudbakken  
 
Sekretær:  Terje Heisel  
 
Kasserer:  Thom Gunnuf Gunnufsen  
 
Styremedlem: Arild Reber  
 
Styremedlem: Solfrid Hansen  
 
Styremedlem: Siv Malterudbakken  
 
Varamedlem: Elise Kristensen Hovet  
 
Varamedlem: Elin Ask Hansen  
 
Valgkomite:  Trond Remi Nilsen og Kjersti Aabel  
 
Revisor:   Ole Wilhelmsen  
 
 

Styret har avholdt/deltatt på: 
 

➢ 10 styremøter  
➢ 10 arbeidsmøter  
➢ 2 trenermøter  
➢ Kurset «Friidrett for barn» er arrangert for Vindbjart Friidretts trenere, og totalt 7 

trenere deltok. Kursholder var Jon Besse Fjeld i regi av Vest Agder Friidrettskrets.  
➢ 1 gang: Utdeling av kaffe og vafler på Kvarstein Gartneri.  

➢ 1 gang: m/kaffe, saft og kaker v/Narvesen.  
➢  Presenterte Vindbjart Friidrett med egen stand under Sentrumsløpet. 
➢ 3 rep. sitter i Arbeidsutvalget for utbygging av Idrettsplassen på Moseidmoen. I tillegg er 

Jon Besse Fjeld fra Vest Agder Friidrettskrets representert. 
➢ I tillegg har vi deltatt på møter med bl.a. Vennesla Idrettsråd, Park- og idrettsetaten, 

politikere og Arbeidsutvalget v/Idrettsrådet ang. utbygging av Idrettsplassen på 
Moseidmoen.  
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Regionale samlinger/treninger 
 

➢ Samlinger «Team Lerøy» for 13 og 14 åringer  
➢ Samlinger «Team Agder toppfriidrett» fra 15år og oppover  
➢ bakkeløp, Ingvild Sangesland representerer Vindbjart Friidrett og er i norgestoppen i 

bakkeløp  
➢ mellom- og langdistanseløp  
➢ sprint  
➢ løp  
➢ hopp  
➢ kast  

 
 

Stevner/mesterskap 
 

➢ 3 stevner for 10 år og yngre i Arendal, Grimstad og Mandal.  
➢ Egne innendørs-/og utendørstreningsstevner. 
➢ Deltatt på stevner som inngår i terminliste for agderlagt ut stevner som klubben har 

oppfordret til å delta på, dette gjelder: 
o Kretskarusell 
o Grimstadlekene  
o Sommerstevne Lyngdal  
o Søgnelekene, Arendalslekene  

 
➢ Lerøy lekene Osterøy for 13 og 14 åringer, regionale ungdomsleker for Agder, Rogaland, 

Hordaland og Møre og Romsdal. Hanne Sløgedal gjorde veldig bra på 1500m og fikk sølv 
i sin klasse.  

➢ Treningsstevner inne- og utendørs for utøvere og alle fikk medaljer.  
 
 

Sosialt 
 

➢ Pølsefest for utøverne m/fam. for de yngste partiene.  
➢ Pizza på trening for det eldste partiet  
➢ Sosial dag med aktiviteter og pølser og saft for alle treningspartiene.  
➢ 119 utøvere i alder 5 – 17 år. 152 medlemmer totalt. ( 31.12.2017)  
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Treninger 
 
Kvarsteinhallen.  
 
Vi har 4 partier fordelt på 5 treningsøkter. 4 økter i Kvarsteinhallen og 1 økt i Venneslahallen.  
 
5 hovedtrenere og 8 hjelpetrenere/hjelpere.  
 
 

Lager 
 
For tiden er en brakke som er plassert på idrettsplassen eneste mulighet for oppbevaring av 
utstyr til trening og stevner. Friidretten skal få lagerplass under utvendig trapp mot plasthallen. 
Lagerplass skal bygges på dugnad.  
 
 

Diverse 
 
Friidretten har vært med på dugnad i forbindelse med oppussing av garderobene på 
idrettshuset. All riving ble gjort på dugnad og her gjorde friidretten en meget god jobb. 
Friidretten er lovet en fast garderobe.  
 
Ny friidrettsbane er kommet inn på budsjettet for 2018, og byggestart er til høsten. 
Detaljplanlegging vil foregå i vår, og ferdigstillelse er våren 2019. Ny friidrettsbane er på tide i 
bygda, og vil gi friidretten treningsfasiliteter på linje med det andre klubber har. Etablering av 
Vindbjart friidrett, og den allerede store medlemsmassen har bidratt sterkt til at vi får ny 
friidrettsbane.  
 
Friidretten bør fremover jobbe for flerbrukshall. Treningsmulighetene for spesielt eldre utøvere 
er dårlig med det halltilbudet vi har i dag, og det er for dårlig at vi må reise ut av bygda for å få 
tilfredsstillende treningsmuligheter utenfor utendørssesongen.  
 
Stor takk til hovedstyret i IL Vindbjart, styret, trenere og hjelpere pluss velvillige foreldre og 
trivelige utøvere.  
 
 
Vennesla, 25.02.2018  
 
For i IL Vindbjart FRIIDRETT  
 
___________________________  
Terje Heisel (sekretær)   
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Takk til våre sponsorer 
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Styret har bestått av: 

 

Leder:     Jan Magne Skårdal 

Nestleder:    Heidi Bue 

Sportslig leder:   Anne Lise Omdal 

Sekretær:    Inger Marit Mushom  

Kasserer:    Kristen Bue 

HU-kontakt:   Jan Magne Skårdal 

Materialforvalter:  Heidi Bue 

Dommerkontakt:  Vivian Andersen 

Styremedlem:   Inger Marit Mushom 

Foreldrerep i styret:  Dag Harald Vennesland 

Sponsoransvarlig:  Styret  

 

Styret: 

Det har i løpet av 2017 vært avholdt 8 styremøter.  

Vi har også vært med på brukermøte i Vennesla hallen. I januar 2018 er det registrert 116 

medlemmer i Vindbjart håndball. Dette er ledere, spillere, trenere og foreldre med en funksjon 

på lagene. Dette er en nedgang på 26 personer i forhold til året før. Årsaken til nedgangen er at 

vi ikke hadde nok spillere til et damelag, samt at vi måtte trekke 15 årslaget også. Dette pga 

flytting og studier.  
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Sportslig oversikt: 

Vi har lag i følgende klasser: 

Minihåndball (6, 7 og 8 åringer): Her har vi 35 registrerte spillere. Her er det litt fra og til, men 

dette er de faste. Her er det en økning fra i fjor. Veldig bra! Mini trener 1,5 timer i uka 

Aktivitetsserien (9, 10 og 11 åringer): Her er det registrert 21 spillere på j9 og j10. Dessverre har 

vi i år ikke klart å få nok spillere til et eget 11 års lag, men de som har vært her har trent og spillt 

kamper med 12 årslaget. Disse trener 3 timer i uka.  

- J11 - J12: Totalt 18 spillere. 1 lag.  

- J14:   Totalt 13 spillere.  1 lag.  

- HU:   Totalt 10 spillere. 1 lag. 

På trenersiden er det 17 trenere fordelt på disse lagene. Jeg vil i denne forbindelse rette en stor 

TAKK til alle våre trenere for en formidabel innsats. Dere er GODE!!! 

Også i 2017 har vi hatt trenere på kurs. Flere har tatt modul 1 – 4 barnehåndball og noen har 

også begynt på modulene 5 – 12 som er rettet mot ungdomshåndball. 

Foruten de lagene som spiller serie, har vi lag med i aktivitetsserien og i minihåndball.  

 

Av turneringer våre lag har deltatt i er følgende: 

➢ Svanecup 
➢ Dyreparken håndball festival 
➢ Cameron cup 
➢ Trollcup 
➢ PW cup 

 
På Svane cup i Danmark i april reiste vi ned rundt 65 stk. fra håndballen. Totalt hadde vi med 3 

lag i de forskjellige klassene. Dette er ei turnering som vi i håndballen ønsker at lagene 

prioriterer. Dette for å skape tilhørighet og samhold på tvers av lagene. Samtlige spillere, trener 

og foreldre, var enige om at dette hadde vært ei kjempeturnering. 
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Treningstider: 

I 2017 har vi hatt treningstid i Samkomhallen og Venneslahallen. Laget vi hadde i Samkomhallen 

ble flyttet ned i Venneslahallen, da de gikk over på full bane ved nyttår. Litt snodig å få tildelt 

treningstid på Samkom i en hall uten håndballmål☺  I år som i fjor har vi delt treningstid med 

turn. Når det gjelder hallkapasitet her i Vennesla har vi fortsatt ei utfordring. Vi MÅ øke 

hallkapasiteten i nedre Vennesla. Bygg gjerne en ny hall ved siden av Venneslahallen, med 

parkering under. Puss opp eksisterende garderober i Venneslahallen, så kan disse serve begge 

hallene!! Når dette er gjort kan man reparere tak og gulv i Venneslahallen.   

 

Sosial aktivitet: 

Sesongavslutningen som vi hadde i mai 2017 ble også i år en stor suksess. Her ble det gjort stas 

på spillere og trenere. Blomster, gavekort, lodder og gevinster sto på programmet, sammen 

med brus, is, kaffe og kaker. Lagene har også arrangert sine egne sosiale aktiviteter. Dette være 

hyttetur og overnatting i hallen. I desember reiste styret sammen med trenere for de eldste 

lagene til Bergen og så på Møbelringencup. Dette var en «Takk for jobben tur» for alle de 

timene de legger ned i løpet av året. Alle var enige i at det var en kjempetur. 

 

Økonomi: 

Driftsinntektene våre i 2017 var på 466,000,00 kr. Utgiftene i samme periode var på 475,373kr. 

Dette ga oss et årsresultat på 6353,00 kr.  

Vindbjart håndball hadde pr. 31.12.2017 kr. 1,087,585. -kr innestående på konto i Sparebanken 

Sør Vennesla. 

Pr. i dag har vi satt av 555,716,89 kr av disse på høyrentekonto i Sparebanken Sør Vennesla. 

 

For gruppestyret i Vindbjart Håndball 

  

Jan Magne Skårdal 

Styreleder 
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Takk til våre sponsorer 
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Styret har bestått av:  

Formann:       Steinar Holbæk  

Kasserer og dugnadskontakt:   Harry Andersen  

Kasserer:        Hans Tore Andersen 

Sekretær og hjemmesideskribent: Elisabeth Sløgedal.   

Øvrige styremedlemmer:    Tor Øyvind Roland, Yngvar Larsen og Astrid Holen Larsen 

 

Skisesongen 2017:  

Ble av det dårlige slaget, snømessig, men det betyr ikke at Vindbjarts løpere hadde en dårlig 

sesong!  

        

Treningsforhold:  

Vi ønsker oss snø når vi skal drive med skisport. Det var det lite av vinteren 17. Vi hadde likevel 

regelmessige fellestreninger gjennom det meste av vinteren. Dette på grunn av 600m med 

kunstsnø som ble produsert da det var noen dager med kulde nok! Vi måtte dele på meterene 

med naboklubbene Oddersjaa, Søgne, Øvrebø og Otra. Da ble det ikke mange meter på hver! Vi 

kunne ikke gjennomføre treninger i løypene rundt vardene. Barmarkstreninga gjennom høsten 

var meget god med stor deltakelse. Vi har ikke flotte rulleskimuligheter i nærheten. Det er en 

utfordring å finne trygge plasser, særlig for de minste.  

 

Sentrumsløpet 2017: 

Vi fikk et flott Sentrumsløp med rekorddeltakelse blant barna. 100 løpere i skolekampen 140 

barn i minirunden opp til 3. klasse og 30 stafettlag. Veldig positivt med alle gruppene i IL 

Vindbjart på plass denne dagen. 

Rulleskiskolen for 9. gang samlet 10 løpere.  

Barmarksamling på Bortelid i september ble igjen en suksess med stor deltakelse.   
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Skirenn: 

Åpningsrennet på Hovden i desember ble reddet av kunstsnø. Vårt eget renn, Sandripløpet tidlig 

i januar, måtte vi arrangere på kunstsnøen på Hovden! Vardeløpet måtte vi igjen avlyse på 

grunn av snømangel. Vindbjartmixen måtte vi reise til Bortelid for å få arrangert. 

Kretsmesterskapet ble i 2017 arrangert på Tjørholm i Sirdal med mange vindbjartløpere på start. 

Hanne Sløgedal imponerte igjen med sine to titler.  

Det ble to Holmenkollturer for klubben i år. Oslo skifestival var en ny opplevelse for oss. Et svært 

arrangement med 1000 deltakere, både individuell start og klubbstafetter. Jentene 7.plass og 

guttene 15. plass på stafettene av 70 lag.  

Deltakelse i Ungdommens Holmenkollrenn for 13 og 14 åringer, er etter hvert blitt en flott 

tradisjon. I år var det rekordmange 7 løpere fra klubben som deltok. Sammen med enda flere 

voksne, ble dette igjen en klubbtur av de sjeldne. Resultatene ble også svært gode med Hannes 

10. plass og Mathias Holbæks 18. plass i fristil som de beste. Øvrige løpere var Ida Roland, Thea 

Nygård, Hedda Neset, Sondre Østervold og Sander Tveit som alle gjorde solide løp.    

   

Skitøy og Sponsorer:  

Klubben gikk til innkjøp av nye klubbdresser i 2017. Takk til draktsponsorene våre som bidrar 

sterkt til at vi har god økonomi. Dugnadsarbeid er både samlende, hyggelig og til god hjelp for 

klubbkassa. Avisa til Sentrumsløpet, 17. mai deltakelse, jobb ved ulike arrangementer i Sentrum 

som matdager, barnas dag mm. Vår romslige økonomi gjør at vi kan gi løperne våre støtte til 

reiser, samlinger og startkontingenter. Klubbtøyet blir også sterkt subsidiert. 

 

Samarbeid: 

Klubben har i sesongen hatt et nært samarbeid med naboklubbene Oddersjaa og Otra. Vi har 

hatt samlinger både på barmark, rulleski og ski.                                                   
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Styret har i 2017 bestått av: 

Leder:   Svein Eidet  

Kasserer:  Torunn Omdal Stølen. 

Styremedlem: Arild Isaksen 

Styremedlem: Torunn Omdal Stølen  

Kartrådet:   Hans Gunnar Omdal, Tor Strandberg og Halvor Vassbø. 

Styret har hatt 1 styremøter. I tillegg konferert via telefon og e-post. 

   

Tirsdagsløpene 

Totalt er det arrangert 15 løp, klubbmesterskap inkludert. Sesongen startet med treningsløp på 

Honnemyr 2.mai, mens siste løp ble arrangert ved Moseidmoen skole 29. september. 

Det har vært bra kvalitet på løyper og arrangement med god deltakelse. 

Deltakerlistene viser 141 ulike navn, noen av disse er løpere klubber i andre kommuner.  

Det er 24 stk. som har løpt 10 løp eller mer og av disse er 6 barn/ungdommer. 

Gjennomsnittlig antall deltakere på løpene er ca 46, Dette er en liten oppgang fra i fjor da vi 

hadde 39 som snitt 

 

Kretsløp 

Det er registrert 119 (197) starter i Eventor på 31 (62) navn. Den ene registreringen er KM-

stafett. Det er 8 (13) medlemmer som har 6 eller flere starter i krets- / nasjonale løp denne 

sesongen. Dette er en nedgang fra 2016 (i parentes). Dette skyldes blant annet at vi i 2017 ikke 

arrangerte onsdagsløp i sørlandskarusellen grunnet SM. 

Styret er fornøyd med at det er stabil deltagelse på treningsløp, men vi ønsker større 

oppslutning på løp i kretsen, men ser noen utfordringer med dette da sørlandskarusellen fra 

2018 skal arrangeres på tirsdager. 
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EKT (elektronisk kontroll og tidtaking) 

Også i år har vi benyttet stemplingsenheter på postene og brikke. Dette har etter styrets 

vurdering vært meget vellykket og er noe vi ønsker å fortsette med.  

  

Vintertrening 

Det er arrangert løpetrening på tirsdager gjennom vintersesongen. Vi har startet fra Samkom 

skole hvor vi først har løpt en tur. Etterpå var det styrketrening og innebandy/fotball i gymsalen.  

Her var vi en fin liten gjeng medlemmer som prøvde å holde formen ved like gjennom vinteren. 

Litt o-teknisk inne/ut ved et par anledninger. 

 

Klubbmesterskap  

Klubbmesterskapet ble avholdt fra Vatnestraum skole. Arrangert av Margrete og Roald. 

 

Nærløp 

Vi arrangerte SM i august. Både mellom og lang. Hans Gunnar Omdal var løypelegger og Tor 

Strandberg løpsleder. 

 

Aktivitetsdagen 

Tradisjonen tro ble det arrangert orientering på aktivitetsdagen. 

 

Turorientering 

Det ble dessverre ikke turorientering i 2017. 

 

Kartarbeid 

Det arbeides videre med revisjon av Kvarsteinskartet. Kartet ventes ferdig sommeren 2018. 
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Sosialt 

O-gruppa har arrangert en sosial samlinger i 2017, årsfest. Her har vi hatt tradisjonelt opplegg 

med det som hører til. Pizza er blant annet en standard! 

Turen til 2-dagers i Danmark er også et sosialt tilbud i tillegg til det sportslige. 

Vi deltok også på fredagsløp på Evje Denne kvelden ble avsluttet med pizza på Evje. 

  

Danmarkstur 

Helga 10.-12.mars reiste vi ned til Danmark og Nordjysk 2-dages. Det var en liten gjeng fra 

Ålefjær som reiste ned. 
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