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Innledning - verv og ledelse 
 
Orienteringsgruppa har også i 2019 fortsatt arbeidet med fokus på rekruttering, bredde og elite. 
Antall medlemmer som løper konkurranser er litt lavere enn foregående år, i underkant av 300. 
 
Det primære målet er å tilrettelegge for et godt sportslig og sosialt tilbud og opprettholde posisjonen 
som en av de ledende klubber i Norge. Vi har fokus på rekruttering og utvikling av våre løpere. Vi 
ønsker å være en av de største bredde ungdoms og junior klubbene i landet og være blant topp 3 
juniorklubber målt i Norgescup, NM og internasjonale prestasjoner. Viktig i denne satsingen er å gi et 
godt og konkurransedyktig tilbud til de aller beste, å gi et godt tilbud og god treningsoppfølging og å 
skape et godt sosialt miljø i hele gruppa.  
 
O-gruppas styre har i 2018 hatt følgende sammensetning:  
 
Leder:    Morten Heir 
Økonomi:   Bent Kverme 
Arrangement:   Håkon Børli 
Rekruttering 8-10:  Kristian Bernhard Nilsen  
Sportslig 11-12:  Bodil Nordenstrøm 
Sportslig 13-16:  Stein Hagen 
Sportslig jr/sr:   Leif Størmer 
Kart:    Roger Birkeland 
 
Gruppeledere: 

Klubbturer Knut Jostein Sætnan 
Tur –O  Einar Gisholt / Nils E. Hæstad 

 
Administrative verv utenfor Fossum IF:  
Gjennom året 2019 har Fossum IF hatt følgende høyere administrative verv utenfor klubben: 

 
Akershus og Oslo orienteringskrets, medlem teknisk komite  

Kjersti Hov 

  
Kort om styrets arbeid 
Det er avholdt 5 styremøter siden siste årsmøte. 
I tillegg har vi hatt enkelte særmøter med fokus på økonomi, arrangement og rekruttering. 
 
Styret har videreført arbeidet fra de foregående årene. 
 
Oppsummering av aktiviteter og fokusområder: 
- Videreført rekrutteringsarbeidet; 8-10 og 11-12 år. 
- Videreført ungdomsarbeidet i 13-16 års gruppen 
- Videreført Jr-Sr satsingen 
- Videreført «VM2016 gruppe» som har inkludert 5 unge juniorer/seniorer  
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- Arbeidet med å få implementert oversiktlige budsjett og rapporteringsrutiner 
- Tur-Orientering 
- Arrangert Fossum løpet med 326 deltagere. 
- Arrangert rekruttløp, treningsløp og bedriftsidrettsløp. 
- Arrangert klubbmesterskap med 101 deltagere. 
- Klubbturer til Frankrike med opp mot 70 deltagere, og Langedrag 
- Treningssamlinger, rekruttsamling og hovedløpssamling 
 
På kartfronten er 2019 preget av synfaring og oppdateringer både av skogskart og sprintkart.  
 
Andre aktiviteter i 2019: 

- Kveldsmat etter trening månedlig 
- Splæsjer’n 
- Sommer o-skolen 

   
Avtaler med våre 3 hovedsponsorer (Pareto, Patientsky, Jottacloud) gjelder også for 2020 sesongen, 
og logoer blir trykket på årets orienterings kleskolleksjon. Hovedsalget av klubbtøy vil gå gjennom 
nettbutikken. 
 
Styremedlemmene har ledet og i stor grad arbeidet selvstendig innenfor sine ansvarsområder, med 
rapportering tilbake til styret og med avklaringer i styret for aktuelle saker. 
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Rekruttering  
Målsetting 
Målet med rekrutteringsarbeidet er å rekruttere nye o-løpere, barn, ungdom og foreldre, til å drive 
med o-idrett på alle nivå. Vi har også som mål å utvikle nybegynnerne til å bli glad i orientering som 
aktivitet og konkurranseidrett. Rekrutteringsarbeidet er primært rettet inn mot aldersgruppen 8-12 
år. 

Organisering 
Kristian Bernhard Nilsen og Bodil Nordenstrøm har vært styrets ansvarlige for 
rekrutteringsaktiviteten. 
 
Trenerne tilknyttet årsgruppene har vært sentrale i å drive treningen. Hovedtrenere for 11-12 
årsgruppa har vært Bodil Nordenstrøm og Arild Andresen. Hovedtrenere for 8-10 årsgruppa har vært 
Kristian Bernhard Nilsen. Sigrid Melander Vie og Hildegunn Grønseth har vært løpsleder for 
sesongens to rekruttløp. 
 
For nybegynnere startet 2019-sesongen som tidligere år med «O-intro» (nybegynnerkurs). O-intro 
har bestått av tre treninger for alle nybegynnere og 8-10 år hvor halvparten av aktivitetene for en 
trening holdes innendørs med mer teoretiske oppgaver og halvparten med lek og lær utendørs. 11-
12-årsgruppa har hatt eget o-teknisk opplegg under O-intro. For sesongen 2019 ble det oppstart rett 
etter påske, som vanlig.  
 
Barna har i 2019 trent i 2 grupper fordelt etter alder.  

 8-10 år 
 11-12 år 

 

Gjennomførte aktiviteter 
Fossums o-rekrutter og yngre løpere har hatt følgende tilbud i 2019:  
 
Trening 
De faste treningene på Fossum hver tirsdag kl 18-19.30 startet opp etter påske, 23. april 2019. 
Treningene for 8-10 åringene har bestått i en kombinasjon av lekbasert kondisjonstrening og o-
teknisk trening samt o-tekniske økter på kart. De etablerte utøverne i 11-12 års gruppa deltar ikke på 
O-intro og har hatt alle sine treninger på kart fra Fossum.  
 
I 2019 deltok ca 45 nybegynnere på O-intro. Noen barn begynte på trening også utover i sesongen. 
 
Antall registrerte utøvere i treningsgruppene har i 2019 fordelt seg slik: 

 8 år (2011): ca 15 utøvere 
 9 år (2010): ca 15 utøvere 
 10 år (2009): ca 10 utøvere  
 

11-12 årsgruppa har i 2019 hatt totalt 30 utøvere i gruppa og 15-25 på treningene.  
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Nattrening 
I år gjentok vi forsøket med nattreninger etter høstferien for de som har anledning. Treningene ble 
ledet av trenerteamet for 8-12 og 13-16 år og hele denne aldersgruppen trente sammen. Det var 
mellom 10 og 25 løpere på hver trening. Treningen pågikk hver tirsdag frem til Troll-natta, som er et 
veldig hyggelig nattløp for rekrutter som Koll IL arrangerer hvert år i begynnelsen av november. 
 
Nybegynnerløp 
Fossum samarbeider med naboklubber både i øst og vest om å arrangere to nybegynnerkaruseller 
"Råtassløp" og "Rekruttløp". Fossum arrangerte i 2019 et rekruttløp på våren og et kombinert 
rekrutt/råtassløp på høsten.  Det har i år vært relativt lite deltakelse fra Fossum på andre klubber 
sine nybegynnerløp (< 15 med mer enn 2 løp). 
 
Det ble også i år arrangert tulle-løpet «Splæsjærn» fra Fossum klubbhus. 60 barn koste seg i gjørma i 
Splæsjemyra og fikk premier, pizza og brus på klubbhuset etterpå. 
 
Barn som deltok på mer enn 6 o-løp i løpet av sesongen fikk i år en ekstra premie (glass med o-løper 
motiv og Fossumlogo). 
 
Verdens o-dag 
Vi hadde et arrangement sammen med Den norske turistforening på Sætern gård. Dessverre har vi 
lite informasjon om antall deltakere på dette.  
 
Samlinger  
Det ble i år arrangert vårsamling for 11-12 åringene 18.-19.mai med klubbhuset som utgangspunkt. 
Lørdagen startet vi med en o-teknisk økt ved Ringerikskstjern. Etter lunsj og bli-kjent-leker ved 
klubbhuset syklet vi til t-banen for bowling og pizza på Veitvet. Vel tilbake på klubbhuset spiste vi 
kveldsmat og kaker før alle rigget seg til for natten. Etter frokost på søndag syklet de aller fleste til 
Brunkollen for å delta på «Fossumløpet». 20 barn deltok på samlingen. Arild og Bodil var ansvarlige 
for samlingen.  
 
Vi fikk i år ikke til en høstsamling eller høstavslutning da tiden ikke strakk til, delvis grunnet at vi 
arrangerte o-troll-samlingen.  
 
Helgen 14.-15. september deltok 12 utøvere fra Fossum på O-trollsamlingen i Region 2 i AOOK. I år 
var det Fossum IF som var arrangør og totalt deltok 23 barn. Nydalen SK ble i år flyttet fra region 2 til 
region 3, derfor ble deltakerantallet betydelig lavere enn tidligere år. 
Utgangspunkt for samlingen var Voksen skole hvor vi overnattet, middag og frokost laget vi og spiste 
i nabobygget Voksenhallen. Første økt på lørdagen foregikk fra Jegerborgdammen med oppmøte 
Bogstad Gård og andre økt var en lag-sprint fra Voksen skole med noen aktivitetsposter. Søndag ble 
samlingen avsluttet med postplukk i Husebyskogen. Alt i alt en vellykket samling hvor skolegården 
var et egnet sted til aktiviteter mellom øktene og barna fikk tid til å bli kjent på tvers av klubbene. 
 
Den tradisjonsrike Langedragssamlingen ble arrangert på Langedrag i slutten av september med ca 
50 deltagere (estimat). Det er en helgesamling for Fossums rekrutter med familier. Også i år ble det 
testet for ferdighetsmerker og vi delte ut merker i alle valører. Det ble som vanlig tid til både o-
teknikk og kos med dyra på Langedrag. Samme helg er bestilt neste år. Knut Jostein Sætnan og Arild 
Andresen var ansvarlig for organiseringen av samlingen. 
 

Skoleaktiviteter 
Det ble i 2019 ikke arrangert noen skoleaktiviteter.  
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Vurdering av årets aktivitet 
Vi fortsatte suksessen fra tidligere år med o-intro over tre kvelder som kombinerer teorioppgaver og 
trening ute. Vi har gått bort fra klasseromsundervisning og gjør oppgaver i grupper og tegner egne 
kart etter en terrengmodell. Etter o-intro går utøverne over i treningsgrupper med barn på samme 
alder. Erfaringene fra dette opplegget er svært gode , men det er viktig at vi følger opp med mange 
voksne i nybegynnergruppene slik at nybegynnerne opplever å bli sett og fulgt tett opp. På den 
måten vil nok flere føle seg inkludert og således våge å bli med videre på trening og på løp.  Det er 
også viktig at treningene for de yngste har et stort innslag av lek og stafetter.  
 
Øvrige momenter i evalueringen av rekrutteringsarbeidet er:  

 Planlegging: Fortsette med å planlegge økter i god tid før sesongstart. Bygge videre på 
sesongplanen fra 2019 for sesongen 2020. Forsøke å fordele ansvar for både treninger og 
samlinger for hele året. Vi må fortsette å trekke inn flere foreldre som ressurspersoner.  

 O-intro/Nybegynnertrening: Vi fortsetter med samme opplegg der nybegynnere trener 
sammen de tre første treningene og så fordeles ut i aldersgruppene. Det er svært viktig at vi 
har noen som følger opp disse nye da de kommer til aldersgruppene og til vi ser hvilket nivå 
de behersker. Vi fortsatte som i fjor med at 8-10 og 11-12 års gruppene har helt adskilte 
opplegg. Vi ser behovet for mer løpstrening og lekaktivitet i tillegg til det o-tekniske. 

 Frafall av nybegynnere: Vi må forvente at flere bare er innom o-idretten for å prøve den i en 
eller en halv sesong. Dette skjer i alle idretter i dag. Vi må sørge for å få alle deltagere 
skikkelig og effektivt registrert som medlemmer i o-gruppa og Fossum.   

 Rekruttering generelt: I år, som tidligere år, rekrutterte vi kun aktivt inn mot 
langrennsmiljøene til idrettslagene i vårt nedslagsfelt. De årene vi har kolliderende treninger 
med fotball blir antallet nybegynnere lavere enn andre år.  

 I år fikk vi ikke til at ungdommer fra 13-16 årsgruppa hjalp til på trening. Dette er et veldig 
flott tiltak som vi ønsker å få til for 2020. Avtales med Stein Hagen. 

 Vi vil ha et sterkt fokus på å få rekruttene med familie til å melde seg på helg-oløp. Vi 
planlegger ekstra premiering for barn som deltar på flere helge-o-løp (t skjorter). 

 Samlinger: Vi fortsetter med samlingene. Disse har blitt godt etablert og er viktige i arbeidet 
med å etablere gode treningsmiljøer. Erfaringen fra 2018 og 2019 er at flere deltar på 
dagsamlinger og samlinger i nærområdet og at dette også har stor verdi for treningsmiljøet. 

 Vi støtter at kveldsmat etter trening en gang i måneden fortsetter for sesongen 2020.   
 Trenere for 8-10 åringene i 2020 blir Kristian Bernhard Nilsen og for 11-12 år Arild Andresen. 

Disse knytter til seg flere hjelpetrenere. 
 For sesongen 2020 vil Kristian Bernhard Nilsen og Arild Andresen sitte i styret som ansvarlige 

for rekruttering.  
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Sportslig aktivitet ungdom 13-16 år  
Status 
Fossum er en av Norges ledende og største ungdomsklubber. I 2019 var vi totalt 30 utøvere. 15-20 
ungdommer har deltatt regelmessig på treninger og løp. I Hovedløpet (14-16) i 2019 stilte Fossum 
med 18 deltakere og var med det tredje største klubb. Ungdomsgruppa har et veldig godt sosialt 
miljø. Gruppa har de siste årene oppnådd gode sportslige resultater i både HL, Trimtex Cup, Tiomila 
samt andre løp og stafetter.  
 

Målsetninger 
Det primære målet er å opprettholde posisjonen som en ledende ungdomsklubb i Norge. Dette 
krever at klubben klarer å beholde og utvikle de løperne som allerede er i klubben samtidig som man 
klarer å rekruttere nye. Alle utøvere som ønsker å bli bedre o-løpere skal få et godt tilbud, uavhengig 
av nivå. I tillegg ønsker klubben også å legge til rette for at ungdommene skal få mange av sine 
nærmeste venner i o-miljøet. Erfaringer viser at dette er viktige forutsetninger for å oppnå gode 
sportslige resultater. Klubben har etablert følgende målsetninger for ungdomsgruppa: 
 

 Ta godt vare på de løperne vi har 
 Gi et godt tilbud til alle, uavhengig av nivå, med fokus på mestring 

o Lære o-teknikk (N -> C -> B -> A) 
o Lære løpsteknikk (Nadderud og Bærum idrettspark) 
o Bygge styrke og «motor» parallelt  

 …og miljø, 
o Tilrettelegge for mye samvær  
o Det sosiale ordner seg stort sett selv når ungdommene er sammen 
o Viktig å se alle 

 …ikke bare resultater 
o Resultatene kommer dersom utøverne trives 
o «Enerne» blomstrer i et godt miljø 

 Forbli en av de største klubbene på HL/OLL 
 

Organisering  
Treningsopplegget i 2019-sesongen har vært organisert og gjennomført av et trenerteam bestående 
av to foreldretrenere og en ungdomstrener med tidvis hjelp fra andre erfarne foreldre. Klubben har i 
2019 hatt følgende trenere og ledere i ungdomsgruppa: 
 

 Hovedtrener  Stein H. Hagen 
 Trener                 Harald Bakke 
 Ungdomstrener Emil Størmer 
 Informasjonsansvarlig Eldri Holo 
 Uttakskomite stafetter  Stein H. Hagen (leder), Harald Bakke 
 Hjelpetrenere  Mange av foreldrene har bidratt 

 
Ungdomstreneren har mottatt kompensasjon for sin innsats. De øvrige har ikke mottatt 
kompensasjon. 
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Aktivitetstilbud 
Ungdomsgruppa har hatt høy aktivitet gjennom 2019-sesongen med et godt og variert 
treningstilbud. Fossums 13-16-åringer har hatt følgende treningstilbud gjennom året: 
 

 I perioden fra november til påske:  
o Mandager: Intervaller, som regel på Bogstad golfbane eller på innendørsbanen på 

Bislett 
o Tirsdager: Trening fra Østerås skole med løpetur, basis styrke, spenst og ballspill 

(sammen med jr./sr.) 
o Torsdager: Fossum arrangerte i samarbeid med Asker og Tyrving til sammen seks 

gate-o-løp i perioden januar – mars 
o Fredager: Løpsteknisk trening og hurtighet i Bærum idrettspark på Rud (sammen 

med jr./sr.) 
 I sommerhalvåret (fra slutten av mars til skoleslutt og fra skolestart til ut oktober):  

o Tirsdager: O-teknisk trening fra Fossum 
o Onsdager: Trening på Nadderud stadion, Jarmyra eller klubbhuset med fokus på 

løpsteknikk og mellomlange intervaller 
o Onsdager (i april): Tre o-tekniske stafett-treninger sammen med Heming og Nydalen 

som forberedelse til Tiomila 
o Torsdager: O-teknisk trening fra forskjellige steder 

 Samlinger / turer 
o Kveldssamlinger i februar (jentesamling), mars (bowling), mars (sesongstart), april 

(Tio-forberedelser), juni (HL-forberedelser) og september (sesongavslutning) 
o Tiomila i april (Glimåkra i Skåne) 
o Kretssamlinger i april (Strømstad) og i juni (Camp Stokke) 
o HL kveldssamling i juni (Jevnaker) 
o O’France, klubbtur i juli 
o O-landsleir / Hovedløpet i august (Tynset) 
o O-event i november (Borås) 

 
I tillegg til et omfattende felles aktivitetstilbud har 15- og 16-åringene fått tilbud om individuell 
oppfølging av Harald Bakke. 
 

Sportslige resultater 
Tabellen under viser de viktigste resultatene i 2019: 
 

Konkurranse Plasseringer 
10-Mila Ungdomsstafetten 
KM stafett 
 
Night Hawk-stafetten 

56. plass Fossum 1 
4. plass Fossum 2 D13-16 
6. plass Fossum 1 H13-16 
9. og 13. plass Girls 
8. og 19. plass Boys 

Hovedløpet Langdistanse  
(Premieplasseringer) 

D14-16C     4. plass       Hedvig Nyberg-Hansen 
D14-16C     5. plass       Marielle Michelsen 
D14             8. plass       Signe Holo 
H15             8. plass       Eirik Vie Strisland 
D15           12. plass       Heidi Kristina Sebjørnsen 
D15           13. plass       Kathinka Zahl Hagen 
D16           13. plass       Johanne Rognerud Bøe 
D16           20. plass       Mari Brende 
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H15           21. plass       Sindre Vie Strisland 
Hovedløpet Sprint  
(Premieplasseringer) 

H15             1. plass       Philip Lehmann Romøren 
D14           14. plass       Signe Holo 
H15           17. plass       Eirik Vie Strisland 
D14           18. plass       Gunde Tumelionis 
D16           18. plass       Johanne Rognerud Bøe 

Trimtex Cup Akershus og Oslo o-krets – sammenlagt 
(Topp-10 plasseringer) 

H15-16     2. plass         Philip Lehmann Romøren 
D13-14     5. plass         Signe Holo 
H15-16     7. plass         Eirik Vie Strisland 

Hovedløpet Skiorientering 
(Topp-10 plasseringer) 

D15           3. plass         Kathinka Zahl Hagen 
D14           7. plass         Signe Holo 
H16           7. plass         Birk Felland Sætnan 

Unionsmatchen D13-14     17. plass       Signe Holo 
H15-16     21. plass       Philip Lehmann Romøren 
D15-16     29. plass       Kathinka Zahl Hagen 

O-Idol H16           22. plass       Birk Felland Sætnan 
Østeråspokalen 2019 Philip Lehmann Romøren 

 

Vurdering av årets aktivitet 
Årets 13-16-opplegg har fulgt malen fra i fjor med noe justeringer. Vi har et omfattende tilbud. 
Basisen i det o-tekniske opplegget er tirsdagstreningene.  
 
Den største utfordringen for gruppas utøvere er o-teknisk ustabilitet. Det er mange bra prestasjoner, 
men det må fortsatt jobbes med å takle det o-tekniske. 
 
Vi er stolte av det gode, sosiale miljøet. 
  



Fossum Idrettsforening Orientering 

 

10 
 

 

Sportslig aktivitet junior og senior 
Målsetting 
Etter å ha blitt Norges største og beste juniorgruppe har målsettingen vært å opprettholde dette og 
samtidig jobbe videre med å bli en av Norges beste seniorklubber. 
 
Viktig i denne satsingen er: 

 Å gi et godt og konkurransedyktig tilbud til de aller beste 
 Gi et godt tilbud og god treningsoppfølging til alle de som ønsker det 
 Skape et godt sosialt miljø i hele junior/senior-gruppa 

 
I 2019-sesongen fikk vi vårt første senior-gull i NM gjennom (junioren!) Victoria Hæstad Bjørnstads 
seier i historiens første NM knock-out sprint. Status er også at vi fortsatt er en av Norges største og 
beste junior-grupper hvor det stadig kommer opp nye løpere. Dette viste seg blant annet gjennom at 
junior jentene våre endelig gikk helt til topps i NM junior stafett. Guttelaget vårt ble nummer tre. Vi 
var også største klubb i NM sprint som ble arrangert i Nydalen med hele 25 deltakere. 
 
En utfordring på seniorsiden er at en stor andel av løperne våre flytter fra Fossum-land når de 
begynner å studere. Alle våre satsende seniorløpere studerer for tiden i Trondheim, Gøteborg eller 
Århus.  Dette gir utfordringer i forhold til oppmøte og trykk på en del av fellestreningene. Vi håper 
imidlertid de setter kursen hjemover igjen etter endt utdanning, og at vi da kan få et mer aktivt 
seniormiljø i det daglige.  
 
Vi har denne sesongen hatt to løpere på internasjonal senior representasjon, og tre løpere på 
internasjonal junior representasjon.   
 

Organisering  
Leif Størmer har ledet klubbens sportslige aktiviteter for utøvere i junior og senior klassene.   
   
O-gruppa har i 2019 hatt følgende trenere og ledere for junior/senior-gruppa: 

 Hovedtrener:  Leif Størmer 
 Trener:   Borger Melsom 
 Trener:   Eivind Tonna 
 Løpsteknisk trener: Mari Warlo Melsom 
 Stafetter:  Jeppe Hansson 

 
Eivind Tonna og Borger Melsom har vært ansatte trenere for junior/senior-gruppa gjennom hele 
2019.   
 
Uttakskomite for stafetter har vært Jeppe Hansson, Borger Melsom, Eivind Tonna og Leif Størmer. 

Gjennomførte aktiviteter og treningstilbud 
Fossums løpere har hatt følgende treningstilbud gjennom året 

 I perioden høstferien-påske:  
o Mandager: Langintervall eller bakkeintervaller 
o Tirsdager: Treninger fra Østerås skole med løpetur, basis styrke, spenst, løpstekniske 

øvelser og bevegelighet. 
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o Torsdager: Gjennom vinteren var det også en del gate-o-løp i samarbeid med Asker 
og Tyrving. 

o Fredager: Løpsteknisk trening og kortintervall i Bærum idrettspark på Rud. 
o Lørdager/Søndager:  Deltakelse på kretsens dagsamlinger gjennom vinteren. 

 I sommerhalvåret:  
o Tirsdagstreninger på Fossum med fokus på o-teknikk. 
o Onsdagsdagstreninger på Nadderud stadion med fokus på løpsteknikk og raske/lette 

intervaller.  Noen ganger også sprint o-teknikk 
o Torsdagstreninger på varierende steder med fokus på o-teknikk. 

 Samlinger 
o En helgesamling hjemme i november 
o O-samling sammen med Wang Toppidrett i Spania i mars. 
o Påskesamling utenfor Madrid i Spania 
o I tillegg har det vært flere helge- og dagsamlinger for rettet mot viktige løp 

 
Styret vurderer treningstilbudet som bra.  Omkring 15-17 enkeltløpere har fått individuell oppfølging. 
Leif Størmer, Eivind Tonna og Borger Melsom har delt på oppfølgingsansvaret for de mange 
talentfulle utøverne.  Borger Melsom og Eivind Tonna har vært lønnede trenere. De øvrige stiller på 
frivillig basis. 

Sportslige resultater 
Resultatmessig har 2019 vært et godt år for Fossum. 
 
I 2019-sesongen fikk vi vårt første senior-gull i NM gjennom (junioren!) Victoria Hæstad Bjørnstads 
seier i historiens første NM knock-out sprint.  Dette er også første gang en norsk junior har tatt 
gullmedalje i et senior-NM i orientering. 
 
Vi har hatt flere løpere på representasjonsoppgaver.  Victoria Hæstad Bjørnstad og Emil Ahlbäck ble 
tatt ut til World Cup rundene i Sveits og Kina i hhv september og oktober. Victoria fikk sitt 
internasjonale gjennombrudd med en 7. plass på knock-out sprinten i Sveits og 9. plass på sprinten i 
Kina. I tillegg løp hun 1. etappe på det norske 1.-laget som ble nummer 3 på sprint-stafetten i Kina. 
 
Til junior-VM som gikk i Danmark, fikk vi i år med 2 Fossum-løpere.  Victoria Hæstad Bjørnstad og 
Einar Melsom var på det norske laget. Einar ble nummer 6 på langdistansen og Victoria ble nummer 
12 på sprint og lang. 
 
Pernille Katla og Einar Melsom var på det norske laget på JEC. Einar Melsom ble nummer 3 på 
langdistansen og 2 i stafetten. 
 
4 løpere har tatt NM-medaljer individuelt (Victoria Hæstad Bjørnstad, Einar Melsom, Karen Jomaas 
og Pernille Katla).  Damelaget med Pernille Katla, Karen Jomaas og Victoria Hæstad Bjørnstad tok gull 
i NM stafett for junior, mens Erik Hæstad Bjørnstad, Øyvind Hjermstad og Erling Hjermstad tok 
bronse i gutteklassen. 
 
Borger Melsom var en av de to lederne for det norske laget til Ungdoms-EM. 
 
Viktigste resultater har vært: 
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Konkurranse Beste Fossumplasseringer 
World cup, Kina Victoria Hæstad Bjørnstad og Emil Ahlbäck representerte 

Norge.  Beste plasseringen var: 
Victoria 9. plass i sprintfinalen. 
Victoria løp også 1. etappe på det norske 1. laget i sprint 
stafetten. Laget ble nummer 3. 
 

World cup, Sveits Victoria Hæstad Bjørnstad og Emil Ahlbäck representerte 
Norge. Beste plasseringer var: 
Victoria 7. plass i knock-out sprinten 
Victoria 16. plass i sprinten 
Emil 25. plass i knock-out sprinten 
 

Junior VM, Danmark Victoria Hæstad Bjørnstad og Einar Melsom representerte 
Norge.  Beste plasseringer var: 
 
Einar 6. plass langdistanse, 15. plass mellomdistanse 
Victoria 12. plass langdistanse, 12. plass sprint, og 6. plass 
stafett. 
 

Junior-landskamp (JEC), 
Sveits 

Pernille Katla og Einar Melsom representerte Norge.  Beste 
plasseringer var: 
Einar Melsom 3. plass langdistansen og 2. plass stafetten 
 

Norges-cup sammenlagt 
 (Topp-10 plasseringer) 

2. plass Victoria Hæstad Bjørnstad, D19-20 
4. plass Einar Melsom, H19-20 
5. plass Øyvind Hjermstad, H19-20 
6. plass Pernille Jebens Katla, D19-20 
8. plass Erling Hjermstad, H19-20 
 
3. plass Ragnhild Hjermstad, U23 Damer 
10. plass Ragnhild Hjermstad, D21 

Norgesmesterskap 
 (Topp-20 plasseringer) 
 
NM-sprint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NM knock-out sprint 
 
 
 
 

 
1 Einar Melsom, H19-20 
2 Victoria Hæstad Bjørnstad, D19-20 
6 Pernille Jebens Katla, D19-20 
6 Erling Hjermstad, H19-20 
8 Emil Ahlbäck, H21 
9 Oskar Størmer, H21 
10  Øyvind Hjermstad, H19-20 
14 Eivind Berner Myhre, H17-18 
16 Erik Hæstad Bjørnstad, H19-20 
16 Ragnhild Hjermstad, D21 
19 Marius Bakke, H17-18 
 

 
1  Victoria Hæstad Bjørnstad, D21 
3  Einar Melsom, H19-20 
4  Emil Ahlbäck, H21 
5  Pernille Katla, D19-20 
6  Oskar Størmer, H21 
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NM-langdistanse 
 
 
 
 
 
 
NM-mellomdistanse 
 
 
 
 
 
 
 
NM-natt 
 
 
 
 
 
 
 
NM-ultralang 
 
 
 
 
 
 
 
NM Sprint Stafett 
 
 
 
 
 
 
NM stafett senior 
 
 
 
 
 

6  Karen Hoel Jomaas, D17-18 
7  Øyvind Hjermstad, H19-20 
9  Erling Hjermstad, H19-20 
13  Rikke Blakkestad Ingesen, D19-20 
13  Ragnhild Hjermstad, D21 
 
 
1 Victoria Hæstad Bjørnstad, D 19-20  
2 Karen Hoel Jomaas, D 17-18  
4 Erling Hjermstad, H 19-20  
7 Pernille Katla, D 19-20 
12 Erik Hæstad Bjørnstad, H 19-20  
17 Øyvind Hjermstad, H 19-20 

 
2 Victoria Hæstad Bjørnstad, D 19-20 
5 Karen Hoel Jomaas, D 17-18 
5 Erling Hjermstad, H 19-20 
8 Øyvind Hjermstad, H 19-20 
12 Pernille Katla, D 19-20 
20 Rikke Blakkestad Ingesen, D 19-20 

 
 

3 Victoria Hæstad Bjørnstad, D 19-20 
6 Pernille Katla, D 19-20 
7 Karen Hoel Jomaas, D 17-18 
9 Rikke Blakkestad Ingesen, D 19-20 
11 Marius Bakke, H 17-18 
11 Ragnhild Hjermstad, D 21 
 
 
3 Pernille Katla, D 19-20 
6 Erling Hjermstad, H 19-20 
7 Ragnhild Hjermstad, D 21 
8 Øyvind Hjermstad, H 19-20 
12 Rikke Blakkestad Ingesen, D 19-20 
15 Eivind Berner Myhre, H 17-18 
 
 
6. plass Gunvor Hov Høydal / Einar Melsom /  
  Emil Ahlbäck / Ragnhild Hjermstad 
 
20. plass Rikke Ingesen / Oskar Størmer /  
  Erling Hjermstad / Åsne Holo 
                      
 
10. plass Pernille J Katla / Karen H Jomaas / 
  Victoria Hæstad Bjørnstad  
 
15. plass Pernille J Katla / Karen H Jomaas /  
  Ingrid G Kvålsgard 
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NM stafett junior 
 
 
 
 
 

 
 

1. plass Pernille J Katla / Karen H Jomaas / 
  Victoria Hæstad Bjørnstad 
 
3. plass Erik Hæstad Bjørnstad / Øyvind Hjermstad / 
  Erling Hjermstad 

 
11. plass Marius Bakke / Eivind Berner Myhre / 
  Einar Melsom 

 
 
 
Stafetter er et viktig både sportslig og kulturbyggende, og en aktivitet som Fossum O satser på.  

De store stafettene 
10-mila 
 
 
Venela/Jukola 
 

 
Damelaget    55. plass 
Herrelaget    102. plass 
 
Damelaget    87. plass 
Herrelaget    DSQ 

 
 
 
Klubbmestere i klasse 15-49 år ble  Gunvor Hov Høydal og Emil Ahlbäck.  
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Klubbturer  

Målsetting:  

Klubbturer skal bidra til å bygge gode relasjoner på tvers av treningsgrupper, aldersgrupper og O-
erfaring samt styrke tilhørigheten til klubben.  

Organisering:        Knut Jostein Sætnan har hatt ansvar for klubbturer. Sammendrag av årets 
aktiviteter; 

Fossums velkjente hvite o-drakter er ute på tur og representerer FIF nesten hver eneste helg fra tidlig 
på våren og helt frem til snøen legger seg.  

Turer er svært populært og skaper stor entusiasme, særlig for de yngste. I tillegg til deltakelse på 
treningssamlinger og løp i regi av bl.a. klubb og krets forsøker o-gruppa å legge til rette for at vi på de 
ulike turene har et opplegg som bidrar til å bli sveiset godt sammen på tvers av aldersgrupper og 
generasjoner.  

Ungdomsgruppa er svært aktiv og deltar hvert år på flere treningssamlinger både i regi av klubben og 
kretsen, men det er særlig turene til Hovedløpet/O-landsleiren og TIO Mila som er de store 
høydepunktene. Dette er turer som de yngste ser frem til å bli gammel nok for å delta på, mens de 
eldste beklager at de blir for gamle. Kretssamlingene for 13-16 gruppen er også svært populære og 
arrangeres på våren, rett før sommeren og tilslutt rett før jul med den årvisse Ski-O samlingen på 
Sjusjøen.  

Felles deltakelse sammen med de eldre er stor inspirasjon for de yngre løperne, og det er derfor 
inspirerende for de yngre at såvel juniorer som seniorer deltar på fellesturer, på de store stafettene 
(TIO Mila og Jukola) i tillegg til treningssamlinger og løp.  

O-sommeren 2019 startet med O-festivalen i Larvik. Der var vi en stor kontingent med løpere fra 
Fossum som deltok alle tre dagene. Mange av ungdommene satte stor pris på å bo på skole i 
gangavstand fra arena.  

Hver sommer velger Fossum et eller flere ferieløp som felles klubbtur i sommerferien. I 2019 hadde 
O-gruppa valgt O`France (Fransk 5-dagers) i Alpes Heautes Cot de Azur som sommerens store 
fellestur. Med alle store og små var det ca. 70 personer som ble med til Frankrike og hadde veldig 
fine dager i de Franske alper. Terrenget varierte fra lett sprint orientering i et gammelt fort til hard 
løping i bratte alpinbakker i tynn luft. Selv om alpe-turen var årets klubbtur var det også en stor 
kontingent med Fossum løpere som noen uker senere deltok på årets O-Ringen ved Kolmården i 
Sverige. O-ringen er et svært populært arrangement hvor o-løperer fra hele verden treffes år etter år.  

Nytt av året for ungdomsgruppa var turen til Borås og «O-Event». Dette er tre sprintløp fra fredag 
kveld til søndag, hvor det ble konkurrert i «Natt-Sprint», «Downhill-sprint» og «Zoorientering» i 
Borås Zoo. Vi reiste med buss og ut i fra tilbakemeldingen var dette en så populær reise at det trolig 
blir en ny tur dit i 2020.  

Sesongavslutningsturen til Langedrag er en sikker vinner blant de yngste. Også i 2019 fylte vi 
Langedrag med mange ivrige unge o-løpere.  Turen for 2020 ble bestilt så fort årets tur var ferdig. Vi 
håper å fylle Langedrag på nytt – i år den andre helgen i september. 
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Turorientering   
Målsetting 
Målet med Tur-O aktiviteten har vært tredelt: 

● Få folk ut i skogen med kart, øke oppmerksomhet omkring O-sporten 
● Opprettholde og øke antall deltakere 
● Være en inntektskilde for O-gruppa 

 
Organisering: 
Einar Gisholt og Nils Eddie Hæstad har tatt over ansvaret etter Øystein Edvin Berg. Tur-O er en 
omfattende aktivitet og involverer ca 15 - personer som bidrar i varierende grad. 

Resultater 
Tur-O er en av o-gruppas viktigste inntektskilder. Aktiviteten er godt drevet, men har i 2019 / 2020 
vært litt preget av en overgangsfase. 
 
Salget av konvolutter var greit nok men kan selvsagt bli bedre. Vi har primært brukt de butikker i 
nærområdet som er villige til å være utsalgssteder, samt at vi en hard kjerne på 2-300 husstander 
som går tur-o hvert år.  
 
Figuren under viser at salgsinntektene/støtten for 2019 ble på ca 186.000 kr, og netto økonomisk 
bidrag fra tur-o var på ca 110.000 kr. 
 
 
 

  
 

Om aktiviteten 
Tur-O er en arbeidskrevende aktivitet.  
De viktigste oppgavene er: 
 

 Planlegging (Einar G. Nils E. H.)  
 Kartarbeid (Ivar M.)  
 Bestilling / trykking mm (Einar G. Nils E. H. med veldig god hjelp av Øystein B.) 
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 Utsetting/ inntaking av poster (Einar G. Nils E. H. med veldig god hjelp av veteraner/ 
pensjonister) 

 Kontakt med salgsstederne. (Nils H. + Sigbjørn M + andre Fossumløpere) 
 Løpende kontakt med deltagere, utsendelse av merker mm. (Einar G.) 
 I 2019 ble også avslutningsarrangementet dessverre avlyst pga. liten interesse. 

 
For å øke oppmerksomhet og salg av Tur-O ble det avholdt et åpningsarrangement:  
 

● Finn-Fram dag på Sæteren gård ble avholdt første søndag i mai, med Nils Hæstad som 
hovedansvarlig og med veldig god gjennomføringshjelp av juniorgruppen.. Arrangementet er 
god markedsføring av Fossum og orienteringsidretten, men det selges dessverre ikke så 
mange konvolutter på den dagen 
 

Vi fortsatte ordningen med elektronisk distribusjon av kart for bruk på smarttelefoner, men vi og 
andre klubber har slitt med å få det til som GPS løsning. Ca. 100 brukere fikk tilgang til de 
elektroniske kartene dersom de kjøpte konvolutten. 
 
Vi hadde ute til sammen 160 poster i Bærumsmarka og i Sørkedalen. 
 
Vinter tur-o 
Vi hadde ikke Vinter tur-o i sesongen 2019/2020 
 
Stolpejakten 
Vi arrangerte ikke egen stolpejakt i 2020 men hadde tur o stolper i egen regi ute i området rundt 
Eiksmarka / Østerås samt Fornebu.  
 
Planer for 2020 
Tanken for sesongen 2020 er å kjøre ordinær tur orientering på 5 kart i Bærumsmarken, samt 1 kart 
(Bekkestua) med litt enklere poster. 
Dersom det skal brukes tid på stolpejakten bør det gjøres av en separat gruppe som jobber parallelt 
med kart gruppen da inntektskilden ved en slik ordning henger sammen med kartfinansiering. 
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Arrangement  
 

Målsetting: 
Fossum IF - Orientering skal arrangere orienteringsløp med høy teknisk kvalitet og god gjennomføring 
hvert år. Vi skal utvikle og vedlikeholde arrangørkompetanse slik at våre orienteringsløp kan 
gjennomføres med en kvalifisert og effektiv arrangørstab og være en betydelig inntektskilde for 
klubben. Fossumløpet skal etableres som et fast vårløp og Fossum Orientering skal ta på seg et større 
arrangement hvert 3.år, f eks KM eller større.  

Organisering 
Styrets ansvarlige for arrangement har i 2019 vært Håkon Børli.  
Årets største arrangement var Fossumløpet som ble arrangert fra Brunkollen. 
Videre har det vært arrangert rekrutt- og bedriftsløp, vinterløp (Gate-O-løp) i tillegg til det 
tradisjonelle klubbmesterskapet. 

Fossumløpet 2019 
Fossumløpet 2019 ble arrangert ved Brunkollen søndag 19. mai, og løpsleder Magnhild Mølnvik 
kunne invitere til en flott arena i fint vårvær. Løpet inngikk som langdistanse for Trimtex cup (H/D13-
14 og H/D15-16). For de øvrige klassene var løypene lagt opp som en forlenget mellomdistanse. Sen 
snøsmelting gjorde at det ble det en hektisk innspurt for løypelegger Ivar Mølnvik. Men det ble 
snøfritt i tide, og løypene ble veldig godt mottatt i et vilt og lite benyttet terreng.  
 
Hovedparkering var ved Skytterkollen med 2.5km gange til arena. Alternativet var 6.5km på sykkel fra 
Fossum Bruk. I planleggingsfasen ble det diskutert om man skulle tilby transport. F.eks. minibuss fra 
Fossum eller utleie av el-sykler, men man slo fra seg dette.  
 
Det var 2 starter. De yngste og alle nybegynnerklasser startet i nærheten av Skuta på vei til arena, ca 
1.5km fra parkeringen på Skytterkollen. De øvrige klassene hadde start nær arena. Vi hadde ikke 
egen kiosk, men benyttet utsalget til Brunkollen Turisthytte. Også toalettfasilitetene på Brunkollen 
hadde tilstrekkelig kapasitet, så det var ikke behov for å leie ekstra toaletter. 
 
I forkant var man spent på om den lange avstanden til arena ville ha påvirkning på deltakelsen, og 
deltakerantallet på 326 er en nedgang i forhold til tidligere år. Til sammenligning hadde vi 461 
deltakere på Fossumløpet 2017 fra Sørkedalen klubbhus. En del av forklaringen kan være at løpet falt 
en langhelg med 17. mai på fredag, og at noen benyttet denne muilgheten til å reise bort. Men vi kan 
selvfølgelig ikke se bort i fra at noen også avsto på grunn av lang avstand til arena. 
 
Tross noen færre til start var deltakerne meget godt fornøyd med løyper og samlingsplass. Det ble 
også et arrangement som krevde mindre personellressurser i og med at vi utnyttet infrastrukturen på 
Brunkollen. Siden vi hadde O-festivalen i 2018 og skal ha Nighthawk i 2020, var dette året man kunne 
prøve ut et litt annet konsept og begrense dugnadsinnsatsen. Konklusjonen må være at 
arrangementet ble godt mottatt i o-familien og vi fikk hyggelig omtale på orientering.no som hadde 
følgende oppsummering: Alt i alt et flott arrangert løp av Fossum, med nydelig samlingsplass og 
utsikt, engasjerte speakere og gode løyper og terreng - det var en glede å være der. 
 
 



Fossum Idrettsforening Orientering 

 

19 
 

 
 

Arrangementer 2019 
Fossumløpet Dato: 19. mai 2019  

Sted: Brunkollen 
Antall deltagere: 326 
Kart: Brunkollen 1:10 000/1:7500 
Løpsleder: Magnhild T. Mølnvik 
Løypelegger: Ivar Mølnvik 
TD: Bent Erik Skaug 

OBIK P11  Dato. 13 juni 2019 
Sted: Årnes, Sørkedalen 
Antall deltakere: 70 
OBIK løp. Denne kvelden på kartet Tangenåsen, 1:7500 
Løpsleder: Håkon Børli 
Løypeleggere: Marius Bakke, Vebjørn Blom-Hagen, Mikkel Katla, Sondre Zahl-
Hagen og Erlend Børli 

OBIK P20 / AB løp 5 Dato: 3 september 2019 
Sted: Østernvannsvingen 
Antall deltakere: 98  
Kart: Utsnitt av kart Fossummarka, målestokk 1:7500 
OBIK-løp 
Løpsledere: Håkon Børli 
Løypelegger: Morten Heir (gjenbruk av løyper fra klubbmesterskap)  
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Klubbmesterskap Dato: 27. august 2019 
Sted: Østernvann 
Antall deltagere: 101 
Klubbmesterskapet 2019 hadde arena ved demningen på Østernvann. 
Klubbmesterskapet er viktig for å bygge opp om klubb-tilhørighet og årets 
mesterskap sto ikke tilbake for dette – veldig hyggelig var det! Servering av  pølser, 
saft, kaker og kaffe og påfølgende premieutdeling etterpå. Mange benyttet også 
muligheten til en dukkert i Østernvann etter løpet i de fine sensommerværet. 
Løpsleder: Morten Heir 

Rekruttløp Dato: 8. juni 2019 
Sted: Hagabråten 
Antall deltagere: 43 
Tradisjonelt råtass og rekruttløp  
Løpsleder: Sigrid Melander Vie og Frode Strisland 

Råtass og Rekruttløp Dato: 9. september 2019 
Sted: Fossum klubbhus 
Antall deltagere: 74 
Tradisjonelt råtass og rekruttløp  
Løpsleder: Kristian Bernhard Nilsen 

Gate-O-løp Dato: 17 januar 2019 
Sted: Nadderudhallen 
Antall deltagere: 82 
Løpsleder: Erling Hjermstad 
Fossum er medarrangør av vinterkarusell sammen med Asker og Tyrving 
 

Gate-O-løp Dato: 28 februar 2019 
Sted: Østerås skole 
Antall deltagere: 62 
Løpsleder: Emil Størmer 
Fossum er medarrangør av vinterkarusell sammen med Asker og Tyrving 
 

 
 

  



Fossum Idrettsforening Orientering 

 

21 
 

Kartarbeid 2018 
 

Roger Birkeland har vært styrets ansvarlige for kartarbeid i 2019. Kartrådet har i tillegg 
bestått av Lars Hjermstad, Kjersti Hov og Øystein Berg. 

Lars Hjermstad har stått for utvikling og oppdatering av Fossums kartdatabase, han har 
synfart og rentegnet deler av Lysaker sprintkartet, tilrettelagt og fulgt opp juniorer som 
har synfart i sommer/høst, samt stått for kartsalg av kartutsnitt m.m. Kjersti Hov har 
deltatt på kretsmøter, og har bidratt med arbeid ang skolekart.  Øystein Berg har også 
fulgt opp Tarjei som har synfart/tegnet noe i 2019. Roger har jobbet med planlegging av 
revidert kart til Night Hawk 2020, med fokus på søknad om spillemidler og avtale med 
ekstern synfarer, i tillegg til dialog med Heming ang. kartavtalen mellom Fossum og 
Heming. 

Kartrådet har avholdt to møter i løpet av året. 

Kartene er o-gruppas anlegg og det er derfor svært viktig at vi har personer som kan 
sørge for nyutvikling og vedlikehold av våre kart. 

Aktiviteter i løpet av året 

Samarbeidsmøte med Heming 28. mai 2019 – revidere kartavtale Fossum-
Heming 

Fossum IF og Heming Orientering (tidligere Njård og Heming/Njård O-lag) har siden 
1989 hatt et godt samarbeide om orienteringskart i områdene Bogstad, Strømsdammen 
og Ringerikstjern. Samarbeidet har vært regulert i en avtale som har vært 
revidert/fornyet flere ganger, sist i juni 2012. 

Møtet ble avholdt på Heming klubbhus. Til stede var Lars Hjermstad og Roger Birkeland 
fra Fossum IF og Egil Wickstrand Iversen og Harald Eide-Fredriksen fra Heming 
Orientering. 

Heming Orientering ønsket at klausulen om at Fossum fortsatt skal ha eksklusive 
rettigheter til turorientering skulle strykes, og at ny avtale skulle utarbeides. Dette 
ønsket fra Heming ble vurdert av Styret og følgende besluttet : 

 Vi skal dele terrenget mellom oss 2 hvert år, nord/sør for Wyllerløypa, med 
rettighet til å legge ut tur-O, stolpejakt mm. 

 Vi utveksler både skogs- og sprintkart fritt for trening 
 Grensen for sprintkart er Sørkedalsveien/Vækerøveien, fra Bogstad til fjorden. 

Ny samarbeidsavtale mellom Fossum og Heming vil utarbeides på grunnlag av dette og 
Heming skal komme med et forslag. 

Opplæring i kart og kompass i skolen - Skolekart  

Kjersti og Eldri har engasjert seg i arbeidet med skolekart, og kontaktet Bærum 
Kommune for å finne ut om de  ønsker et lignende opplegg for Bærumsskolene i vårt 
distrikt, tilsvarende Skoleprosjektet i Østfold med internettsider som er blitt utviklet og er 
åpne for alle.  De har også skaffet informasjon om NOF prosjektet «Orientering – Kart i 
skole og fritid». 
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Planlegging av revidert skogs kart til Night Hawk 2020 Østernvann/Lathusåsen 

Per Fosser er engasjert for å synfare/rentegne terrenget i 2020, og ferdigstille kartet i 
juni, klart til Night Hawk i august. Totalt ca 4,6  km2. 

  

 

  

Østernvann Øst- behov for synfaring til Night Hawk  2020. 

Totalt budsjett på kr. 185.000 derav søkt spillemidler kr. 70.000,-pr. 15.10.2019 for 
tildeling i 2020 el. senere. Finansieres for øvrig med dugnad 40.000, MVA refusjon 
27.000 og Egenkapital 47.000.  

Siden Night Hawk kom opp som et aktuelt arrangement for Fossum først i 2019, var ikke 
dette kartet meldt inn til anleggsplanen for Bærum Idrettsråd, og derfor er vi heller ikke 
tildelt Kommunale midler for dette kartet. Det kan være mulig for Fossum Adm. å søke 
kommunale midler på tross av dette. 
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Synfaring skogskart 

Tarjei Holo og Øyvind Hjermstad har synfart mindre områder i utkanten av O-festival 
synfaringsområdet mellom Hvitsteinvann, Burudvann og Tjæregrashøgda. 

Lars Hjermstad har konvertert hele kartbasen til ny norm, ISOM2017. 

 

 

 Områder synfart av Tarjei, Øyvind og Lars Hjermstad 
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Sprintkartet – Lysaker 

Erik H. Bjørnstad, Oskar Størmer og Lars Hjermstad har synfart deler av området mellom 
Bærumsveien, Vækerøveien, Lysakerelva og Oslofjorden.  
Lars Hjermstad har også supplert deler av Forenbukartet med ny bebyggelse. Lars 
Hjermstad har konvertert hele sprintbasen til ny norm, ISSprOM2019. 
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Områder synfart på Lysaker av Erik H. Bjørnstad, Oskar Størmer og Lars Hjermstad 
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Økonomi  
 
Målsetting 

Det var budsjettert med et underskudd på ca. kr. -43.000,-. Tanken var å bruke noe av overskuddet 
fra 2018, gi tilbake til medlemmene. Det var ikke planlagt noen spesielle, nye aktiviteter eller forhold 
som skulle utfordre økonomien i gruppa eller måten vi styrer og kontrollerer økonomien.  
 
Vi skulle på vanlig måte bruke Weborg aktivt og forsøke å innkreve så mye egenandeler som mulig på 
forskudd, gjennom Weborg.  
 
Årsresultat 
Det totale årsresultatet ble på kr. -120.000,-. Det vil si et større underskudd enn prosjektert.  
 
Kommentarer til de største inntekts- og kostnadspostene:  

 Resultatet fra Tiomila viser større underskudd enn budsjettert.  
 Inntektene fra gruppeavgift og treningsavgift er lavere enn forventet.  
 Tur orientering ble i år ledet av Nils Eddy og Einar. Dette har vært en suksess og de fortsetter 

i 2020.  
 Rekruttgruppa fikk et større overskudd enn forventet.  
 13 /16 og Jr./Sr gruppene har stort sett gått som budsjettert. 
 Vår største netto kostnad i 2019 var reiser til stafettene Tiomila og Jukola, og Jr./Sr.  

satsingen, herunder deltagelse og startkontingenter i NM og lignende, hovedløpet og 
stafetter. Gruppene har også betalte trenerresurser som nå trekker en del kostnader.  

 Vi ventet en større innbetaling for kartarbeid utført i forbindelse med O-festivalen. Den kom 
ikke, men vi følger opp slik at den kommer i 2020.  

 
Hovedtrenerne og foreldretrenerne gjør trenerjobbene vederlagsfritt. I tillegg har vi to betalte 
trenere for Jr./Sr. gruppa og en betalt ungdomstrener. 
 
I tillegg utføres det svært mye frivillig arbeid i o-gruppa. 
 
O-gruppa har mottatt økonomisk støtte fra følgende sponsorer:  
 Jotta cloud  
 Pasientsky  
 Pareto  
 
Trimtex og Sport Import bidro med rabatter på utstyr til medlemmer, men bidrar ikke med direkte 
pengestøtte til klubben.  
 
Utfordringer i 2020 

 Det er viktig å ha kostnadskontroll på Night Hawk arrangementet. 
 Vi sliter fortsatt med å få inn all gruppeavgift og treningsavgift. Det er spesielt de som ikke er 

med i treningsgrupper som ikke betaler gruppeavgift. Rutiner rundt innkreving av 
gruppeavgift og treningsavgift vil fortsatt ha høyt fokus.  

 Vi har totalt sett god kontroll på økonomien i gruppa. Det er fortsatt viktig å ha fokus på 
budsjettene når aktivitetene planlegges og gjennomføres. Det er spesielt viktig å få inn 
egenandeler raskere og føre inntekter og kostnader mot riktig prosjekt.  
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 Sentralstyret har besluttet at LAM midlene skal gå til å dekke driften av klubben og 
klubbhuset. O-gruppa fikk i underkant av kr. 90.000,- i LAM midler i 2019. I 2020 vil vi altså 
ikke få LAM midler. 

 

Vurdering av o-gruppas økonomi  

Med utgangspunkt i 2019-regnskapet, samt styrets framtidsutsikter, har styret følgende vurdering av 
den økonomiske situasjon: 
 

 O–gruppas økonomi er preget av stor brutto omsetning. Gruppa forskutterer 
startkontingenter og reisekostnader for løperne, noen utlegg i forbindelse med innkjøp av 
drakter og utstyr, samt kostnader til kartutvikling hvor tilskudd ofte først kommer året etter. 
O-gruppa må derfor ha en økonomisk buffer tilgjengelig og har i dag ca. kr. 1.700.000,- i 
egenkapital. Styret anser nå egenkapitalen som mer enn stor nok, og ønsker å bruke noe av 
egenkapitalen på medlemmene. Sentralstyret har besluttet at grupper kan «låne» 
egenkapital fra gruppene for å unngå eksterne lån. Dette gjør at O-gruppa sin egenkapital 
ikke er umiddelbar tilgjengelig og bruk av egenkapitalen må planlegges og varsles 
sentralstyret.   

 Vi forventer ikke nedgang på kostnadssiden, og må derfor fortsette arbeidet med å styrke 
inntektssiden.  

 Selv om vi fikk inn flere gode sponsorer som har forpliktet seg til å sponse gruppen i flere år, 
må vi forvente at sponsorinntektene ikke vil være stabile over tid. Generelt ser vi en nedgang 
i villigheten til å sponse idrettsgrupper og vi bør utvikle andre kilder for inntekter til gruppa. 
Eksempelvis økt deltakelse i Oslos Bratteste.  

 Inntektene fra tur-O var i 2019 på samme nivå som i 2018, etter en nedgang de foregående 
årene, bla. pga økt konkurranse fra Stolpejakten.  

 På sikt så vil økonomien være avhengig av at vi påtar oss større arrangement med jevne 
mellomrom. 
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Styrets oppsummering 
 
Fossum O-gruppe er en av Norges største O-grupper og vi har de siste årene utviklet oss fra å være 
en familieklubb til nå også ha en aktiv og satsende elite gruppe. 
 
Vi vil jobbe videre for å skape et positivt treningsmiljø for både bredde og elite, og tilrettelegge for 
gode sportslige resultater. 
 
Vi støtter opp under NOFs målsetning om å øke medlemsmassen i o-sporten ved blant annet å 
videreføre O-intro, Sommer O-skolen og jobbe for å få flere nye familier med i klubben. 
 
Klubben vil fortsette med: 

- Å rekruttere nye o-løpere, barn, ungdom og foreldre, til å drive med o-idrett på alle nivå 
- Å jobbe for å opprettholde posisjonen som en ledende ungdomsklubb i Norge 
- Å gi et godt tilbud og god treningsoppfølging til junior-seniorer 
- Å bygge gode relasjoner på tvers av treningsgrupper, aldersgrupper og O-erfaring samt styrke 

tilhørigheten til klubben gjennom klubbturer og felles aktiviteten 
- Drive Tur-O som en bredde aktivitet for å få folk ut i skogen og en god inntektskilde 
- Arrangere o-løp med høy kvalitet og videreutvikle vår arrangør kompetanse 
- Vedlikeholde vår kartdatabase og utvikle synfaringskompetanse internt 

 
 
Klubbens fokus er både bredde og elite, rekruttering og toppidrett. Dette krever stor innsats på alle 
områder, og vi er avhengig av alle gjør en innsats på ulike områder. 
 
Vi hadde stor suksess med O-festival arrangementet i 2018, både teknisk og økonomisk, og tenker 
oss et stort arrangement tilsvarende ca hvert 5.år. Vi har i februar 2020 sendt inn søknad om å få 
arrangere O-festivalen i 2023. 
 
Styret takker alle som gjør en stor innsats for Fossum Orientering gjennom frivillig innsats.  
 
Vi takker også våre trenere og sponsorer ! 
 
 
 
Fossum 2. mars 2019 
 
Styret i O-gruppa Fossum IF 
 
Morten Heir   (sign) 
Bent Kverme 
Leif Størmer 
Stein H. Hagen 
Roger Birkeland 
Kristian Bernhard Nilsen 
Bodil Nordenstrøm 
Håkon Børli 
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Vedlegg   
 
Tabellen under gir en indikasjon på vår bredde i de ulike aldersklasser og utviklingen fra 2010.  
 

Alders-
gruppe 

Måltalls-
kategori 

Måltall 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

U12 Bredde Deltagere på trening 
 

75 102 98 99 113 110 ** 120 **) **) 

Deltagere på klubbtur (pinseløp eller O-festival) 
O-ringen 

 24 
8 

13 19   13 ** 19 24 22 

 Påmeldte tilsammen på KM-lang og –mellom 15 18 15 9/11 15  10 ** 21 22 35 
      
13-16 Bredde Deltakere som har fullført minst ett Trimtex-cup 

løp 
21 28 25 29 33 33 30 25 27 30 

Deltakere på HL/OLL 18 19 13 20 23 22 10 18 11 28 

Bredde i 
toppen 

Topp-10 plasseringer i Trimtex-cup sammenlagt 3 4 5   7 11 10 5 7 6 9 

Topp-10 plasseringer i HL (Sprint + Langdistanse) 3 3 2 11 15 14 7 9 7 10 

Topp Topp-3 plasseringer i Trimtex-cup sammenlagt 1 0 0   2 2 4 1 3 0 4 

Topp-3 plasseringer i HL (Sprint + Langdistanse) 1 0 0   2 4 6 4 4 1 2 

             

Junior Bredde  Juniorer som er trenere for de yngre 1 1 0 4 4 4 2 1 6 0 

     Juniorer som har fullført minst ett Norges-cup løp 23 19 18 17 16 16 15 12 12 5 

  Bredde i 
toppen 

 Topp-20 plasseringer i Norges-cup sammenlagt 8 8 8 10 9 9 8 5 3 1 

  Topp  Topp-6 plasseringer i Norges-cup sammenlagt 4 3 2 5 3 5 5 2 3 0 

     Topp-6 plasseringer i NM 17 13 15 23 14 20 16 9 12 0 

Senior Bredde  Seniorer som har fullført minst ett Norges-cup løp 5 6 5 7 7 5 2 3 4 2 

  Bredde i 
toppen 

 Topp-30 plasseringer i Norges-cup sammenlagt 
(DH21) 

2 3 2 4 3 1 0 0 0 0 

  Topp  Topp-10 plasseringer i Norges-cup sammenlagt 
(DH21) 

1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

     Topp-10 plasseringer i NM 6 1 1 2 4 2 0 0 0 0 

35- Bredde  Deltakere på Pinseløp eller O-festival (inkl. 
DH17BCN)***)*4) 

35 35 42 46 66 44 37 32 34 42 

     Påmeldte tilsammen på KM-lang og –mellom 40 38 42 40 43 35 19 38 44 50 

Alle Bredde Antall Fossum-løpere som har startet i o-løp *  280 291 315 303 300 280 260 235 219 *) 

 
* Kretsløp og nasjonale løp viderefakturert gjennom klubben.  
**) Tall mangler 
*4) O-festivalen 2016 
 
***) Klubbturer: 
2010 - Pinseløp 
2011 - Pinseløp 
2012 – Pinseløpene på Kongsberg, O-festivalen Beitostølen og O-ringen Skåne 
2013 – O-festivalen i Kristiansand 
2014 – O-festivalen Norefjell 
2015 – Sørlandsgaloppen, Rauland 
2016 – O-ringen Sälen 
2017 – O-festivalen på Oppdal 
2018 – O-ringen Høga Kusten 
2019 – O’France 
 
 
  



Fossum Idrettsforening Orientering 

 

30 
 

Glimt fra sesongen 2019 
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 Velkommen til ny sesong i 2020  


