B
Returadresse: Nils Harald Staff, 2850 Lena

Siste side
Gratulerer:
Bjørn Østby 85 år 25. desember
Erling Egge 85 år 12. januar

Offensiv satsing etablert i Hedmark og Oppland
Det er i samarbeid mellom kretsene Hedmark og Oppland etablert et nytt og
offensivt samarbeidsprosjekt! Prosjektet har fått navnet " Innlands-o” (inkl.
eksisterende Mjøs-o) og har som mål økt rekruttering og antall aktive o-løpere i
områdene, Nord-Østerdal, Glåmdalen, Hadeland/Land og Mjøs-O-området.
Fokus er på aldersgruppen 13-25 år.
Prosjektet skal etablere, organisere og koordinere ungdomsaktiviteter i begge
kretsenes geografi, og ha særlig vekt på å få til et godt og kompetent nettverk av
trenere.
Norges Idrettsforbund gjennom Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) og
Norges Orienteringsforbund støtter prosjektet tungt med økonomiske midler.
Mjøs-o lever fortsatt, er "navet" i Innlands-o" og ny styreleder er ikke ukjente
Bernt Bjørnsgaard.
Mer info på www.mjoso.com

God Jul og Godt Nytt År!
OL Toten-Troll ønsker alle en riktig god jul og
et godt nytt år.
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Julekryssord
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

Kontaktpersoner i OL Toten-Troll
Funksjon
Leder

Tlf
Sjur Gjestvang

Epost

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 per@steinsholt.net

Trim

Cato Bjerke

61163407 c-ol-b@online.no

Hytte

Hans Stabbetorp

61163820

PR

Nils Harald Staff

97114033 hstaff@online.no

Materialforvalter

Vanja Staff

61161979 vstaff@online.no

Nyttige internettadresser:
OL Toten-Troll
Totenåsløyper
Mjøs-o
Norges Orienteringsforbund

www.toten-troll.no
www.totenasloyper.no
www.mjoso.com
www.orientering.no
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Løsning på kryssordet sendes redaktøren.
Vinner av julekryssord 2007: Ola Brox
Premien er én gratis servering på Rausteinshytta (inntil kr. 100,-)
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Og så kom snøen så tidlig ifjor, og det kom så mye - halvannen meter minst, og veden lå godt
gjømt under tonnevis av snø. Det skjedde itno mer med veden den vinteren - det var vel itte
så lett å ta seg fram, og dom var vel itte helt i beit for brensel oppå hytta.
Jeg syns nå dom kunne ha måkån fram att jeg da. Forbasket og! Ergerlig var det, for jeg
skulle hatt tak i litt vinterved, og jeg hadde itte tenkt å kjøpe den, når jeg kunne få tak i den så
lettvint - helt gratis!
Dom dukke opp att dessi kara utpå haustparten - også hadde dom med seg sekker! Nei nå
skar du sjå, tenkte jeg - nå blir det jadden lettvint! Nå skal det bli vinterved lell. Kara fylte opp
vedsekka og stable dom pent opp på paller - 13 sekker på pallen. Du verden så mye ved det
vart ta det! Også dro dom over ei presenning tel slutt - helgardert mot regn og snø.
Jeg gikk og gjette danna veden fra dag til dag utover hausten, men det var slik trafikk utover
åsvegen ta jegere og hyttefolk, så jeg måtte vara forsiktig. Det kunne vara noen som såg meg
og bilen - dom kunne ratt notere bilnummeret og!
Ein sein kveld var jeg oppå plassen att - det var litt skodde og småyr, så jeg regne meg
ganske sikker på at jeg var åleine på åsen. Trur du itte at det kom rasandes en firehjulstrekker som stoppe bortved bomkassa, slik at billyktene lyste bortover mot vedhaugen der jeg
hadde parkert. Jeg hadde alt slengt på en 10-15 sekker på lasteplanet, så jeg var redd dom
skulle sjå meg. Men det var nok såpass disig at dom itte merke meg.
I all verdens rike - å skulle dom for noe der midt på natta? Var det flere kjeltringer utpå åsen
ikveld da? Jeg hørde dom dreiv og dundre og slo på noe metall - jomen prøvde dom seg på
bomkassa! Men det visste jeg da at dom itte greide. Jeg hadde sett på kassa flere gonger jeg,
men den var laga så solid ta stål og betong - rene bunkeren - så det var itte verdt å prøve
hell!
Dom ga seg snart dom og - bilen forsvant i god fart sørover åsvegen mot Langsætra.
Jeg var redd dom kunne komme telbars att, men nå hadde jeg fått unna presenningen så det
var fort gjort og slenge sekkene oppå lasteplanet. Jeg fylte opp så fort jeg kunne, og dro ei
presenning over vedhaugen så ingen skulle sjå hva jeg hadde på planet.
Så var det store spørsmålet - skal jeg ta sjansen på å kjøre nedatt Oksbakkvegen? Nei det er
for risikabelt, hvis jeg skulle vara så uheldig å møte "kjent folk", så jeg satte kursen mot
Langsætra og valgte omvegen om Lindholm. Jeg møtte nok noen biler, men jeg kom fint
hematt og fekk veden i hus, uten at jeg trur noen såg meg.
Jeg hadde tenkt å ta en tur til for å hente resten av veden, men så såg jeg at både Totenbla
og Oppland skreiv om vedtjuveri og kjeltringpakk, og at det var anmeldt tel lensmannen, og
da torde je itte. Jeg syns stadig jeg ser noen biler som stopper ved vegaskjellet mitt og ser
bortover åt meg - kikkert har dom hatt og.
Det er skummelt, og jeg får itte såvå om natta.
Det er nesten så jeg angrer på hele greia.- Nå som jeg har nok ved å fyre med, skulle jeg
kose meg med varme på peisen, og litt småvarmt attåt! Men den værmer itte som en skar
denni veden - det er itno kos me'n. En blir itte gjennomvarm, hutrer seg gjennom mørke vinterkvelden, og så får'n itte såvå når'n legg seg hell! Også nå som det snart er julkvelden og
alt mulig - det er nå som utgjort og!
Forbaskade filleveden - dom kan komme og hente att den. Åffer skulle dessi trølla legge veden slik for å friste en vedsjuk stakkar!
Det er dom som har skylda - drittsekka!
God Jul - likevelM
VogV

innbyr til det 6.

MARSIPANLØPET
5. juledag - mandag 29. desember 2008
Frammøte:

Skreia ungdomsskole (innendørs samlingsplass), merket
ved oppkjøring til skolen.
Start:
Fellesstart kl. 12.00.
Løyper:
Det blir tre løyper:
Lang ca. 6,5 km
Mellom
ca. 4,5 km
Kort ca. 2,5 km
Løypelengdene kan bli justert noe ned dersom
snøforholdene begrenser løpsområdet.
I de to lengste løypene blir det innlagt gafling.
Klasser:
D og H – i hver løype.
Påmelding:
Innen lørdag 27.12. – på M
EntryOnline
e-post til ola.brox@bluezone.no
SMS til 90 87 13 52
Tidtaking:
EKT; husk å oppgi brikkenummer ved påmelding.
Startkontingent: 50 kr – betales ved frammøte.
Premiering:
Premie til alle deltakere; premieutdeling ca. kl. 13.30.
Kart:
Avhengig av snøforholdene. Aktuelle kart:
Hveemsåsen, 1:7 500 eller 1:10 000, 2008
Skreia u-skole, tegnet etter sprintnormen 2008, 1:5 000
Terreng:
2 uker før løpet er det ca. 40 cm med snø i terrenget. De
fleste stiene er likevel i bruk; værforholdene (varslet
mildvær) vil avgjøre om disse er glatte. Vi vet også at på
denne tiden kan alt endre seg helt inntil løpsdagen.
Løperdrikke:
Gløgg.
Vask:
Ikke tilgjengelig dusj.
Løpsleder/Løypelegger/Kontrollør: Ola Brox
Velkommen til romjulstrim!
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Protokoll fra årsmøtet i OL Toten-Troll fredag 21. november 2008

H13-14

Anders Staff

423 p

P

18 løp

0 seire

20 frammøtte, derav 18 stemmeberettigete medlemmer.
I tillegg var 2 representanter fra pressen til stede.

H17-18

Sigurd Ravnan

515 p

P

35 løp

1 seier

H19-20

Eirik Ravnan

457 p

P

8 løp

2 seire

H35

Even Erlien

414 p

TP

14 løp

1 seier

H45

Onno Verberne
Nils Harald Staff
Bjarte Lindstad

498 p
489 p
441 p

P

30 løp
21 løp
13 løp

3 seire
2 seire
0 seire

H55

Ola Brox
Sjur Gjestvang

498 p
375 p

P

24 løp
18 løp

3 seire
0 seire

H60

Per Y. Steinsholt

342 p

11 løp

0 seire

H70

Svein Solerød

543 p

28 løp

5 seire

Saker:
1: Godkjenning av saksliste
Ingen innsigelser.
2: Konstituering
Ordstyrer:
Sjur Gjestvang
Referent: Ola Brox
Medlemmer til å underskrive protokoll: Hanne Beate Gjestvang og Torfinn Staff
3: Årsmelding 2008
Endringer/tilføyelser – som nå er lagt inn i revidert årsmelding:
Minnegave på 6050 kr etter Rolf Ruttenborgs bortgang.
Årsmeldingen enstemmig godkjent – med disse endringene/tilføyelsene.
4: Regnskap 2008
Regnskapet enstemmig godkjent.
5: Medlemskontingent 2009
Medlemskontingenten foreslått uendret. Enstemmig vedtatt.
(200 kr for aktive o. 17, 100 kr for aktive u. 17 og støttemedl., 400 kr for familie.)
6: Budsjett 2009
Budsjettet enstemmig godkjent.
7: Utmerkelser
Helge Bjørseths ærespokal tildelt Sigurd Ravnan for sin 5. plass i NM sprint.
Dermed har Sigurd 2 napp i pokalen.
8: Valg
Valgkomiteens liste godkjent. Nye representanter – og de som har tatt gjenvalg –
ble klappet inn.
9: Innkomne saker/forslag - ingen

En vedtjuvs bekjennelser ....

Hanne Beate ble hedret med blomster for sitt arbeid som leder av Hyttekomiteen.
Ola Brox – referent

Ranking OL Toten-Troll 2008
Løpere med mer enn 300 poeng; P = premie; T = troll
D15-16

Hildegunn Lindstad
Lillian Lindstad

447 p
385 p

P

15 løp
15 løp

1 seier
0 seire

D40

Hege Solerød
Vanja Staff

525 p
491 p

P

18 løp
27 løp

4 seire
3 seire

D45

Mari Hernandez
Ingrid Ravnan

511 p
454 p

P

31 løp
24 løp

13 seire
0 seire

D60

Svanhild Steinsholt

324 p

6 løp

0 seire

P
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Å nei da, jeg skar itte fortelja noen om danna veden som forsvant utpå åsen, nei langtifra. Men jeg kan da sitta og tenkje litt og prate litt ved meg sjøl. Du veit jeg kunne ha tatt
denna veden for lenge seia jeg. Jeg såg dom hadde kjørt den fram på Oksbakken - det
må da vara tre år seia det, og så vart den liggendes der. Jeg trudde det var almenningen
som hadde lagt den der , og kanskje hadde glømt den. Det var sikkert ingen som savnet
den, men dom var nå så tonge og ufampete dassa vedkabba, så det var itno greie på å
få dom med seg aleine. Jeg kunne itte akkurat spørja noen om hjelp heller, for jeg ville
itte ha ord på meg for å stæla ved.
Jeg var så ofte på Oksbakken, både tidlig og seint. Hadde med meg hagla da, veit du skulle messom sjå litt etter fuggul og hara og rev, for da kunne en ratt gå ut midt på natta
om en ville, uten at det var no mistenkelig.
Ja jeg kjørte ofte med lastebilen da i tilfelle det skulle vara no jeg ville ha med hematt.
Det er mye rart en kan råke på når en er slik ute med børsa og rangler!
Men vedhaugen låg nå der utover hausten - og så snøgde den ner. Det er nå for gæli og,
tenkte jeg - at dom itte får kjørt den fram. Den har itno godt ta og ligge slik- den blir både
rå og røtin.
Men utpå hausten året etter kom det et par karer med motorsag og begynte og kappe
opp veden, og du verden som dei kara sto på og jobbet! I løpet ta et par dager hadde
dom kappe opp hele haugen, og det vart en anselig haug, gett! Det var da jeg skjønte at
det var dassa toten-trølla som eide veden, og skulle ha den opp på Rausteinshytta.
Og litt seinere på hausten hadde dom med seg traktor og vedkløyver oppå parkeringsplassen, og jeg trur itte dom brukte mer enn et par dager da hell jeg, så var hele haugen
kløyvd opp og lagt pent i lag på paller på den nordre plassen. Ja, dom la over presenning og, så den skulle holde seg tørr.
Ja, jeg tok nå med meg litt ved hematt da jeg var utover på harajakt ei natt - det var
ingen som kunne sjå at det minke no på danna digre haugen!
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