
Returadresse: Nils Harald Staff, 2850 Lena 

SSSSiste sideiste sideiste sideiste side    
 

Gratulerer: 
 

Kari Gaarder 70 år 25. november 
Inger Haarstad 85 år 16. desember 

 
 

Flytting av lager 
Vårt lager på Skreia stasjon er nå flyttet til 1. etg i nabobygget sør for stasjons-
bygningen. Lageret er fordelt på 2 rom med hver sin inngang - på vest- og østsi-
den av huset. Utstyr som blir mest brukt er lagret på rommet med inngang på 
vestsiden. Nøkkel finnes som tidligere i sportsforretningen på andre siden av 
gata. Ved behov for nøkler utenom åpningstid - ta kontakt med materialforvalter 
Hanne Beate. 

 

Trening 
Det er mulighet for felles løpetur en kveld i uka sammen med initiativtakerne 
Henry Wehder og Olav Sveen. Det er foreløpig ikke satt noe fast tidspunkt. 
Ta kontakt med Vanja eller Nils Harald for nærmere info (epost hstaff@online.no 
evnt. tlf 61161979) eller følg med på hjemmesiden www.toten-troll.no. 
 
Løsning på kryssord sendes redaktøren. Premie trekkes. 
 
Hei alle Toten-Troll!  
 
God jul til dere alle, og et godt nytt O-år! 
Det hadde vært hyggelig om flest mulig av oss  
kunne møtes på Marsipanløpet i romjula! 
 
Hilsen Sjur Gjestvang 
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Medlemsblad for OL TOTEN-TROLL 
stiftet 8. november 1949 
 
http://www.toten-troll.no 
 
Redaktør Nils Harald Staff 
hstaff@online.no 

Redaktøren ønsker innlegg til neste nummer 

Funksjon  Tlf Epost 

Leder Sjur Gjestvang 61163735 sjurgjes@bbnett.no 

Nestleder/sekretær Ola Brox 61164907 ola.brox@bluezone.no 

Kasserer Nils Harald Staff 97114033 hstaff@online.no 

Oppmann Ingrid Ravnan 61193730 iravnan@online.no 

Trening/instruksjon Anders Sollien 61164633 anders.sollien@c2i.net 

Teknisk Svein Solerød 61163391 svesoler@online.no 

Finans Per Y. Steinsholt 61163415 steinsho@c2i.net 

Trim Cato Bjerke 61163407 c-ol-b@online.no 

Hytte Hanne B. Gjestvang 61163735 hannebg@start.no 

PR Nils Harald Staff 97114033 hstaff@online.no 

Materialforvalter Hanne B. Gjestvang 61163735 hannebg@start.no 

    

Kontaktpersoner i OL Toten-Troll 

Nyttige internettadresser: 
 

OL Toten-Troll                            www.toten-troll.no 
Totenåsløyper                            www.totenasloyper.no 
Mjøs-o                                        www.mjoso.com 
Norges Orienteringsforbund      www.orientering.no 
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           Vannrett:                                      Loddrett: 
 
1.       Rekreasjonsområde                   1.       Tine 
8.       Gammel hest                              2.       Utsfartssted 
9.       Rattet                                          3.       Eksisterer 
10.     Glo                                              4.       Land 
11.     Dra                                              5.       Vene 
13.     Elv                                               6.       Vinner 
14.     Konjunksjon                                7.       Svi 
15.     Dyr                                              12.     Kunnskapsrik 
16.     Male                                            13.     Mesterskap 
19.     Hygge                                         14.     Tyren 
20.     Tirre                                            17.     Gressarter 
22.     Poststed                                      18.     Ordne 
25.     Svimmel                                      21.     Smelte 
26.     Hyggelig                                      22.     Brenne 
28.     Moderne                                     23.     Bål 
29.     Supte                                          24.     Mine 
                                                                   27.     Leverte 

Julekryssord 
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Informasjon om O-festivalen 2010-  en kort oppdatering av status på O-festivalen 2010 
 
Naboklubbene Gjø-Vard OL, Raufoss IL Orientering og OL Toten-Troll har sendt en felles søknad 
til Oslo Alliansen som arrangør for O-festivalen i 2010 på Skjellbreia, ved Eina i Vestre Toten. Fly-
plassen på Gotterud er pekt ut som arena. Oslo Alliansen, som består av 10 klubber fra Oslo-
regionen, håndterer på vegne av Norges Orienteringsforbund (NOF), prestisjearrangementet 
Norsk O-festival. Hvert femte år skal O-festivalen flytte seg ut av Oslo-området. Vi har fått innvilget 
vår søknad og vi er stolte av det! 
 
Denne høsten har ressurspersonene i våre klubber fått muligheten til å melde i fra om de oppgave-
ne de kunne tenke seg å bli engasjert i. Det var med glede at våre ledere kunne presentere en fyl-
dig liste av interesserte personer. Det ble fra alle tre lag uttrykt stor tilfredsstillelse over at de aller 
fleste hovedposisjonene allerede nå er fylt med svært kompetente personer. Denne lista ser slik ut: 
Arrangementsleder                         Onno Verberne 
Regnskap                                        Mari Hernandez 
Løpsleder                                        Harald Bakke 
Arena                                              Terje Ruttenborg 
Markedssjef                                     Per Y. Steinsholt 
Presse/Info                                      Tommy Gullord 
Underholdning og seremonier         åpen 
Vestre Toten Kommune                  Knut Sterten 
Kart og løyper                                  Svein Solerød 
 
Også enkelte viktig oppgaver som faller inn under disse hovedkategorier er allerede besatt, men vi 
nøyer oss her med denne oversikten. Det datatekniske vil bli ledet av Dagfinn Øksenholt, som er 
fast samarbeidspartner for NOF på de største arrangement her i landet. Han vil være hovedan-
svarlig for påmeldning, tidtaking og resultater. Våre egne datatekniske ressurspersoner vil allikevel 
få viktige oppgaver under O-festivalen 2010 og støtte Dagfinn under forberedelser og gjennomfø-
ring av arrangementet. Her får vi et sterkt team! 
 
I forhold til mange tidligere arrangører er vi tidlig ute med å organisere oss. Terminliste for de vik-
tigste løp i 2010 er ikke en gang ferdig ennå og derfor er datoen for arrangementet ikke helt låst 
ennå. Vi planlegger å bestemme i løpet av januar 2008 hvilken helg vi som arrangører ville fore-
trekke i 2010. Dette styres for en del av Sankt Hans feiringen i Sverige. Den helgen som peker seg 
ut som mest aktuell er 2., 3. og 4. juli 2010. Vi er i kontinuerlig dialog med NOF og Oslo-alliansen 
om fastleggelsen av datoen. 
 
Som en av de få oppgaver som må startes opp så tidlig som mulig er kartarbeidet allerede startet. 
Gjennomgang av terrenget og eksisterende kart ser lovende ut, selv om det gjenstår en god del 
arbeid. Det er tatt kontakt med konstruktør og synfarer. Konstruksjonsarbeidet er forventet til å 
starte opp i februar 2008, slik at det meste av synfaringen kan foregår gjennom 2008. Det er plan-
lagt å være ferdig med kartet i god tid før 2010, slik at løypeleggerne vil få de best tenkelige vilkår 
for å utføre sin del av jobben. 
 
Oslo Alliansen har opprettet en ny webside for O-festivalen. I tidligere år har O-festivalen benyttet 
seg av arrangørklubbenes egne websider. Over tid har dette vist seg å være upraktisk. Nå vil alle 
tidligere arrangement og framtidens arrangement blir samlet på ett sted hvor også vi får en naturlig 
plass. Sidene er ikke aktive ennå, men over nyttår forventer jeg at noen av våre nøkkelpersoner vil 
kunne få tilgang for å bygge opp informasjonssider om vårt eget arrangement. Jeg vil komme tilba-
ke med mer informasjon om dette når dette er på plass. 
 
Med vennlig hilsen Onno Verberne - Arrangementsleder O-festivalen 2010 
Raufoss, 16. desember 2007 
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innbyr til det 5. 

MARSIPANLØPET 

5. juledag - lørdag 29. desember 2007 
 

Frammøte:                   Skreia ungdomsskole (innendørs samlingsplass),  

merket ved oppkjøring til skolen. 

Start:                            Fellesstart (pga. snøen - for å få mest mulig sportslig 

rettferdighet) - kl. 12.00. 

Løyper:                        Det blir tre løyper; ca. 6 km, ca. 4,5 km og ca. 3,0 km. 

                                    Løypelengdene kan bli justert noe. 

                                    I den lengste løypa blir det innlagt gafling.  

                                    Alle løypene har innlagt 2 makr-o-poster..  

Klasser:                       D og H - i hver løype. 

Påmelding:                  Innen torsdag 27.12. - på … 

                                    e-post til ola.brox@bluezone.no  

                                    eller SMS til  90 87 13 52 

Tidtaking:                    EKT - husk å ta med brikke. 

Startkontingent:          50 kr - betales ved frammøte. 

Premiering:                 Premie til alle deltakere; premieutdeling kl. 13.30. 

Kart:                            Hveemsåsen, 1:10 000. 

Terreng:                      I dag er det 0-15 cm med snø i terrenget, noen av  

stiene er i bruk, men det er ikke glatt. Men alt kan  

selvsagt endre seg før løpet. 

Løperdrikke:               Noe gløgg og pepperkaker til hver. 

Vask:                           Ikke tilgjengelig dusj.  

 

Løpsleder/Løypelegger/Kontrollør: Ola Brox 

 

Velkommen til romjulstrim! 
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Protokoll fra årsmøtet i OL Toten-Troll fredag 16. november 2007 
 
19 frammøtte, derav 16 stemmeberettigete medlemmer (som i fjor!). 
 
Saker: 
 
1:  Godkjenning av saksliste 
     Ingen innsigelser. 
 
2:  Konstituering 
     Ordstyrer:         Sjur Gjestvang 
     Referent: Ola Brox 
     Medlemmer til å underskrive protokollen: Tone Brox og Arne Aas 
 
3:  Årsmelding 2007 
     Endringer/tilføyelser – som nå er lagt inn i revidert årsmelding: 

-     Ny kartoversikt – mottatt av leder av teknisk komité i forkant av årsmøtet 
-     Resultater: Vanja var inne på lista med seier i O-land sammenlagt. Var 

falt ut av årsmeldingen, men er nå inne igjen! 
-     Et av våre æresmedlemmer, Helge Bjørseth, har gått bort i løpet av året. 

     Årsmeldingen enstemmig godkjent – med disse endringene/tilføyelsene. 
 
4:  Regnskap 2007 
     Regnskapet enstemmig godkjent. 
 
5:  Medlemskontingent 2008 
     Medlemskontingenten foreslått uendret i 2008. Enstemmig vedtatt. 
 
6:  Budsjett 2008 
     Budsjettet enstemmig godkjent – med tilføyelsen ovenfor. 
 
7:  Utmerkelser 
     Utmerkelse for framgang tildelt Sigurd Ravnan for gode/sterke resultater gjenom 

hele sesongen. 
 
8:  Valg 
     Valgkomiteens liste godkjent. Nye representanter – og de som har tatt gjenvalg – 

ble klappet inn. 
 
9:  Innkomne saker/forslag 
     Ingen forslag mottatt. 
 
Arne og Torfinn ble hedret med blomster og hulder - for utallige år i Toten-Trolls  
styre! 
 
Ola Brox – referent 
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Ranking OL Toten-Troll 2007 
 
Løpere med over 300 poeng; P = rankingpremie; T = troll 
 
D 13-14       Lillian Lindstad                        435 p.          P          11 løp         1 seier 

D 15-16       Hildegunn Lindstad                 402 p.          P          10 løp         1 seier 

D 35             Hege Solerød                            469 p.          P          9 løp           2 seier 

D 40             Vanja Staff                                498 p.          P          22 løp         4 seire 

D 45             Ingrid Ravnan                           504 p.          P          33 løp         1 seire 

                    Mari Hernandez                         489 p                       20 løp         5 seire 

 

H 11-12       Anders Staff                             491 p.          P          13 løp         2 seire 

H 15-16       Sigurd Ravnan                         545 p.          P          36 løp         10 seire  

H 17-18       Eirik Ravnan                             480 p.          P          19 løp         2 seier 

H 35             Rolf P. Mo                                 482 p.          P/T      11 løp         1 seier 
                    Even Erlien                                393 p.                      9 løp 

H 45             Onno Verberne                         507 p.          P          33 løp         3 seire 
                    Nils Harald Staff                         462 p.                      10 løp         1 seier 
                    Bjarte Lindstad                           444 p.                      20 løp 

H 50             Sjur Gjestvang                           349 p.                      17 løp 

H 55             Ola Brox                                    509 p.          P          23 løp         3 seire 

H 65             Svein Solerød                           436 p.          P          7 løp 

 

Ingen kandidat til Oppmannens trøstepokal ”TRØSTEN”. 
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