ORIENTERINGSGRUPPA

Årsberetning for 2020 for orienteringsgruppa
1.
Styret har bestått av
Leder
Otto Galleberg
Kasserer:
Jan Kveine
Oppmann:
Øivind Fadum
Sekretær:
Jan Arild Rygg
Styremedlem:
Marit Mikkelsen
Andre særfunksjoner:
Kartleder:
Widar Trømborg
Materialforvalter:
Øivind Fadum
Tur O-kontakt:
Jan Arild Rygg
VDG-kontakt:
Otto Galleberg
1.
Styreaktivitet
Styret har arrangert 1 styremøter i 2020 da det meste organiseres pr e-post og telefon.
Hovedfokus har vært tur-orientering og ”Månedens post”. Vi var også medarrangør for
KM Sprint sammen med Botne i Holmestrand 28. juni. Vårt planlagte orienteringsløp
19. mai måtte dessverre avlyses pga Korona-epidemien. Leder er også leder i
hovedstyret i Sande Sportsklubb og representerer således orienteringsgruppa i
hovedstyret.
1. Størrelsen på gruppa
To løpere er svært aktive og løper mange løp utenfor klubben, selv om vårsesongen ble
avlyst pga korona. I tillegg har Korona-epidemien gitt en fantastisk økning blant de
som går tur-orientering. «Månedens post» hadde også en enorm deltakelse i starten av
året, men deltakelsen falt etter sommeren.
2. Idrettslige resultater
Veteranene Widar Trømborg og Øivind Fadum har mange gode plasseringer, bl.a. flere
seire i Vestfold høst-cup.
3. Annen idrettsaktivitet
Vi var medarrangør sammen med Botne for KM Sprint. Her deltok 218 løpere i et meget
varmt sommervær. Arrangementet gikk meget bra.
Tur-orientering i 2020 ble gjennomført etter tradisjonelt opplegg med 40 poster fordelt
på kartene Lersbrygga, Fjellskar og Kalmo. Det var en enorm økning i år med totalt
solgt 126 tur-o-poser/kart (24 i 2019) og 3 ekstra registreringskort (8 i 2019). Alle registreringskort er sendt tilbake eller har registrert turorienteringen på nettet (29 i 2019).
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Vi fulgte opp tidligere års suksess med Månedens post også i 2020. Dette er et
samarbeid med Sande avis der det offentliggjøres en post pr. måned i avisa med
beskrivelse av posten og kartutsnitt der posten er tegnet inn. Samarbeidet med Sande
avis har fungert bra i 2020. Posten offentliggjøres også på vår Facebook-side
«Månedens post og tur-orientering i Sande». Ved hver post er det en postkasse der de
som besøker posten oppfordres til å registrere seg. I år har det vært en liten nedgang i
antall besøkende på postene. Det er totalt 962 registreringer, med et gjennomsnitt på 137
hver måed (192 i 2019). 36 voksne og 8 barn har vært på alle postene.
4. Kartarbeid
Vi planlegger å lage et orienteringskart over deler av område ved Fjellskar. Grunneiere
mm er informert ved brev vinteren 2020. Området er synfart i 2020, og kartet er nå
nærmest ferdig.
I løpet av året ble det også laget et helt nytt sprintkart over Sande sentrum i målestokk
1:4.000.
5. Dugnadsarbeid
Synfaring av kartet på Fjellskar og nytt sprintkart over Sande sentrum.
6. Årsavslutning
Årsavslutning ble ikke gjennomført på vanlig måte i år pga Koronaen, men vi hadde
utdeling av premier på klubbhuset onsdag 10. februar 2021 med premiering av
turorientering og månedens post.
7. Økonomi
Økonomien i o-gruppa er meget god. Resultatet for 2020
viser et overskudd på kr. 45378.

For orienteringsgruppa i Sande Sportsklubb
Otto Galleberg
Leder
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