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Årsberetning 2020 – Røros IL – Orientering 
 

Styret i 2020 har bestått av: 

 

Leder  Frode Sjøvold   Kasserer Frode Sjøvold 

Styremedlem Kari Ryttervoll   Styremedlem Janne Schjølberg 

Styremedlem Beate Møller   Styremedlem Helge Sundberg  

 

Valgkomité: Wenche Olsson og Sigrid Simensen 

 

Annerledesåret 2020 
Sesongen 2020 ble preget av en ting, Corona pandemien. Det startet med forbud mot all organisert trening 

og løp. Når vi kom til første treningsløp ble dette avviklet som ett usynlig O-løp. Kom - løp når du vil. 

Registrer deg og løpet på appen. Så ble det tillatt med inntil 50 personer på ett arrangement. Alle 

treningsløp og bygda-kamper videre utover i sesongen ble avviklet med dette som begrensning. Litt utpå 

sesongen ble grensa flyttet til maks. 200 pr arrangement. KM-mellom siste helga på august ble avviklet med 

dette som begrensning. All servering, både løperdrikke og salg av mat og drikke på arena ble også stoppet. 

Treningsløpene i 2020 
Våre lokale treningsløp er «stammen» i orienteringsaktivitetene i klubben.  I 2020 arrangerte vi like mange 

løp som tidligere år, men med noen begrensninger som at kaffe, saft og kake på løp ikke var tillatt. Vi håper 

pandemien er hovedårsaken til nedgangen i 2020 og at 2021 gir oss mange flere deltagere, 

Til sammen har vi på 10 løp hatt 81 ulike løpere til start. Totalt 240 starter. Dette er en nedgang fra 2019 på 

21%. Av de 81 ulike deltagerne er kun 21 løpere 12 år eller yngre. Dette er også en urovekkende stor 

nedgang fra forrige år.  

Røros IL - Orientering 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Antall treningsløp 8 9 8 8 8 8 9 9 

SprintCup 1 - 1 1 1 1 1 0 

Bygdakamp 1 1 1 1 1 1 1 1 

Antall klubb-løpere på 
Treningsløp/Bygdakamp 

 
81 

             
99 

 
106 

 
108 

 
89 

 
98 

 
104 

 
96 

Løpere tom 12 år 21 37 36 44 35 36 42 32 

Antall starter 240 305 326 313 250 302 264 268 

Gj.snitt starter / løp 24 30,5 32,6 31,3 25 30,2 26,4 26,8 

 

Ved sesongavslutningen i Åsgjerdet 18. september var det pokalutdeling til alle t.o.m. 15 år med 3 løp eller 
flere. Totalt 14 løpere fikk pokal. 

http://www.roros-il.no/
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Større løp 
Etter planen skulle ikke vi arrangere noen større løp i 2020. Men ettersom både Kvikne med midtnorsk 

mesterskap og Selbu/Tydal med KM helg avlyste sine arrangementer fikk Røros forespørsel fra kretsen om vi 

kunne ta på oss løp en av disse helgene. Så med Petter G. i spissen sa vi ja til KM-helg siste helga på august. 

Lørdag arrangerte vi kort mellomdistanse i Vola på delvis nytegnet kart. Start innenfor Lergruvbakken og mål 

ovenfor NM hytta. Søndag arrangerte vi KM mellomdistanse ved Halvmilenget på Os. Her stilte Jon Aukrust 

Osmoen som løypelegger. 

Løpene ga ett flott overskudd på rundt 50.000 kroner. 40 til Røros IL og 10 til Os il. 

I tillegg arrangerte vi også to NØK-karusell-løp. Ett 20. mai med 40 startende og ett 1. juli med 56 startende. 

Begge etter koronaveiledningene. 

      

Rekrutteringsaktiviteter 
Rekruttering har det vært meget dårlig med i år. Alle planlagte prosjekter har blitt avlyst. 

Eneste som ble arrangert var en rekruttleir ved Hotell Røros fra fredag til lørdag under KM helga. Leiren ble 

arrangert av Sør-Trøndelags orienteringskrets/Nord-Østerdal O-region. Leder for leiren var Petter Gullikstad 

med hjelp til gjennomføring fra kretsen. Dessverre ingen deltagere fra Røros. 

 

Stolpejakten 
2020 er fjerde sesong med stolpejakt og den desidert beste sesongen vi har hatt. Antall deltagere har økt 

med over 100%. Noe av suksessen kan vi nok knytte opp mot korona. Nordmenn ferierte hjemme i Norge og 

mange oppdaget nok stolpejakten som en fin aktivitet for hele familien. 

 

Vi plasserte ut 45 stolper i Røros sentrum, Kvitsanden og i Vola. Det ble registrert 3320 forskjellige jegere og 

total hadde vi godt over 49.000 stolpebesøk. 350 av disse personene besøkte alle stolpene mens 690 

besøkte 30 poster eller flere. Røros Skole og Røros Videregående skole har også brukt stolpejakten. Kun 

noen få av disse elevene er registrert elektronisk. I tillegg regner vi med noe besøk av personer som ikke 

registrerer seg hos stolpejakten.no, men kun brukt kartbrosjyren. Vi hadde også i år en del kulturposter. Her 

fikk vi hjelp fra Rørosmuseet med infoen. 

 

Økonomisk gikk årets stolpejakt bra. Vi har blant annet fått kr 10.000 i støtte fra Røros Kommune og kr 

25.000 fra fylkeskommunen. Dette gjør at årets stolpejakt går i pluss med ca. 10.000 kroner.  

 

Bygdakampen 2020 
For niende år på rad var Røros med i Bygdakampen mot Tolga/Vingelen, Nansen og Os.  

På grunn av pandemien ble reglene for årets bygdakamp justert. Alle plasseringspoeng utgikk og kun 

deltagerpoeng ble tellende. Dette for å tilfredsstille smittekrav best mulig. Det første løpet i Dalsbygda ble 

arrangert som Usynlig-O. I de tre andre løpene ble det registrert tider, men ingen tellende resultatliste. Vi 

arrangerte løp 2. september oppe ved høydebassenget der vi hadde 29 startende fra Røros. Dessverre hadde 

vi ingen sjanse mot Os som vant årete cup. Osingene hadde i snitt 45 deltagere pr løp. Vi hadde 15.  
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Løpsresultater 
Årets sesong ble dessverre sterkt preget av corona-pandemien. Så å si alle større løp ble avlyst. Det har 

derfor blitt svært få turer utenfor regionen. 

 

Ett KM-gull har det imidlertid blitt. Petter G. vant klassen H60 i sprint. Løpet gikk i Verdal. 

 

Det var også en gjeng veteraner som deltok på Oppdal 2 dagers. Her vant Petter H60 lørdag, mens Hans Arild 

ble nr. 2. sammenlagt i H50. 2 av de 4 essene våre (Sjøvold og Schjølberg, men ikke Skjevdal og Sundberg), i 

tillegg til Gullikstad, deltok også på Veteran-NM i Eiker/Hokksund. Dessverre ble plasseringene sånn midt på 

treet. 

    

Nytt kart 
Til mellomdistanseløpet i Vola sist på august tok vi i bruk en utvidelse av kartet Bersvendsåsen. Utvidelsen på 

knappe 2 km2 ble tegnet rundt Isakgruva og nord/østover. Da det ble klart at Røros fikk dette ekstraløpet 

kastet Frode seg rundt og fikk synfart og tegnet utvidelsen. 

Vi har også bestilt synfarer til ett helt nytt kart. Roar Forbord kommer til våren for synfaring av Gullikstad-

skogen. Dette blir en utvidelse på rundt 6 km2 fra eksisterende kart Bersvendsåsen og nordover mellom 

riksvei 30 og Einarsvola til nord for Nyplassen. Kartet synfares sommeren 2021. Bør være klart til våren 2022. 

Ønske om nytt kart i Mølmannsdalen har vært nevnt i mange årsmeldinger nå. Her venter vi fremdeles på 

forslag til ny forvaltningsplan fra kommunen. Prosessen rundt dette tar frustrerende lang tid. 

Økonomi 2020 
Endelig regnskap er enda ikke mottatt fra regnskapsfører. Foreløpig resultat viser et overskudd på rundt kr. 

110.000,- Budsjettert underskudd kr 44.350. Vi har dermed hatt ett ekstremt bra år økonomisk. 

Hovedårsaken er KM helga med ett godt overskudd og mye større inntekter på stolpejekten. 

Banksaldo Røros IL – Orientering er pr. 31.12.2020 på kr 371.360.  

 

 

          Røros, 16. februar 2021 

 

Frode Sjøvold   Helge Sundberg        Janne Schjølberg 

 

   Kari Ryttervoll    Beate Møller  


