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Årsberetning for 2021 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 ingen styremøter i 2021 pga Korona, og har organisert alt ved e-post 
og telefon. Hovedfokus har vært tur-orientering og ”Månedens post”. Vårt planlagte 
orienteringsløp 11. 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 korna. I tillegg har Korona-epidemien gitt en fantastisk deltakelse 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 
Våre to veteraner har også i år oppnådd mange gode resultater. Høydepunktet ble nok 
NM for veteraner som ble arrangert i Halden. Blant over 40 deltagere  i H70 ble Widar 
Trømborg nr. 3 på både langdistansen og mellomdistansen, mens Øivind Fadum ble nr. 
3 på sprinten i H65. 
 
 

1. Annen idrettsaktivitet 
Vårt løp som var planlagt 11. mai ble avlyst pga Koronaen, men ble arrangert som ukas 
løype med ca. 40 deltagere, dvs uorganisert fri start når folk ønsket det selv. 

 
Tur-orientering i 2021 ble gjennomført etter tradisjonelt opplegg med 40 poster fordelt 
på kartene Brånaåsen, Fjellskar og Kalmo. Det var en nedgang fra den enorme deltakel-
sen i 2020, med totalt solgt 56 tur-o-poser/kart (126 i 2020) og 1 ekstra registreringskort 
(3 i 2020). I tillegg ble det solgt 19 tur-o-pakker på nettet, og 21 enkeltturer.  
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Vi fulgte opp tidligere års suksess med Månedens post også i 2021. 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 2021. 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. Det er totalt 973 registreringer, med 
et gjennomsnitt på 139 hver måned (137 i 2020). 29 voksne og 4 barn har vært på alle 
postene. 
 
I 2021 startet vi for første gang opp med Stolpejakt, sammen med Botne som tidligere 
har hatt dette i Holmestrand by sitt nærområdet. Widar Trømborg har hatt ansvaret for 
dette og gjorde en fantastisk jobb med bla. å skaffe sponsorer og å sette ut stolpene og 
følge opp gjennom året. 
 

 
2. Kartarbeid 

I løpet av sommeren ble det laget et helt nytt sprintkart over Lersbryggen. 
 

3. Dugnadsarbeid 
Alt arbeid med Månedens post, turorientering, stolpejakt og kartarbeid er gjort som 
dugnad av o-gruppas medlemmer. 
 

4. Årsavslutning 
Årsavslutning ble ikke gjennomført på vanlig måte i år pga Koronaen, men vi hadde 
utdeling av premier på klubbhuset mandag 28. februar 2022 med premiering av 
turorientering og månedens post. 
 

5. Økonomi 
Økonomien i o-gruppa er meget god. Resultatet for 2021 viser et overskudd på kr. 
54326. 
 

6. Annet 
 
 
 
For orienteringsgruppa i Sande Sportsklubb 
Otto Galleberg 
Leder 
 


