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Vannrett
1. Kraftverk
9. Fortsatt
10. Mannsnavn
11. Grunnstoff ,fork.
12. Dyr
13. Kikkert
17. Dyr
19. Dame
21. Topp
23. Kroppsdelen
24. Belegg
26. Fryse
28. Støtten

Loddrett
1. Sted på åsen
2. Innendørs
3. Ukjent
4. Idiot
5. Suset
6. På skinner
7. Vatn
8. Lever
14. Stengsel
15. Hakket
16. Bakverk

18. Førte
20. Interjeksjon
22. Signal
25. Klubb, fork.
27. Øyne
Løsning på kryssordet sendes redaktøren.
Vinner av julekryssord 2009:
Anne og Torfinn Staff
Premien er én gratis servering på Rausteinshytta
(inntil kr. 100,-)
(4 innsendte løsninger - stor vinnersjanse !)
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Årsmøte OL Toten-Troll 26.11.2010 kl. 18:30
Bygdestua, Hoffsvangen
17 frammøtte/stemmeberettigede medlemmer.
Møtet ble åpnet av leder og innledet med 1 minutts stillhet til ære for vårt æresmedlem Erling Egge som
har gått bort dette året.
Saksliste godkjent.
Konstituering: Ordstyrer: Sjur Gjestvang, Referent: Nils Harald Staff
Medlemmer til underskrift av protokollen: Halldis Solerød og Vanja Staff
Årsmelding: Totalt 320 funksjonærer på O-festivalen. T-Ts medlemmer har stilt opp og gjort en kjempejobb for arrangementet.
TIK: skolesprint-arrangementet vil bli evaluert og muligens juster noe til neste år.
Kommentarer vedr. vindmøllepark på åsen. Ulike meninger blant medlemmene, og ingen konklusjon.
Resultater: korrigert KM sprint H17-20 Gull Sigurd Ravnan.
Trimkomiteen: Ny statistikk. Ide rundt tur-o. Potensiale for å reklamere mot nye brukergrupper, bedrifter ?
Sluttord: Toten-Troll mottok Totenmarkens hederspris i 2010.
Årsmelding godkjent.
Regnskap godkjent.
Medlemskontingent 2011 uendret.
Innkomne forslag. Viktig å få til rekruttering av yngre TIKs planer for rekruttering for neste år lagt fram.
Ønsker å knytte opp mot Aries-cup. Variert tilbud med o-teknikk og løpsteknikk som hovedfokus, men
andre aktiviteter i tillegg. Foreldre må involveres for å få med ungene. Medlemmene må stille opp for å få
til et opplegg.
Vedtak: Årsmøtet stiller seg bak TIKs forslag til planer for neste år. Klubben stiller nødvendige midler til
disposisjon for å få gjennomført planene.
Utmerkelser: Blomster utdelt til Onno Verberne, Terje Ruttenborg, Svein Solerød, Anders Sollien og
Nils Harald Staff for innsatsen i O-festivalens hovedkomite.
Valg: Valg gjennomført i henhold til vedlagt liste.
Lena 26.11.2010
Nils Harald Staff
referent

Ranking OL Toten-Troll 2010
Løpere med mer enn 300 poeng; P = premie; T = troll
D17-18
D40
D45
D50
H19-20
H21
H35
H45
H50
H55
H70

Hildegunn Lindstad
Hege Solerød
Mari Hernandez
Vanja Staff
Ingrid Ravnan
Sigurd Ravnan
Eirik Ravnan
Even Erlien
Nils Harald Staff
Onno Verberne
Bjarte Lindstad
Ola Brox
Sjur Gjestvang
Svein Solerød

317 p
461 p
542 p
498 p
479 p
503 p
387 p
339 p
489 p
505 p
465 p
504 p
366 p
508 p

P
P
P
P

P
P
P
P

9 løp
8 løp
15 løp
23 løp
23 løp
34 løp
9 løp
8 løp
20 løp
29 løp
14 løp
23 løp
21 løp
14 løp

0 seire
1 seier
5 seire
2 seire
0 seire
1 seier
0 seire
0 seire
2 seire
1 seier
0 seire
3 seire
0 seire
2 seire

Ola innbyr til det 8.

MARSIPANLØPET
5. juledag - onsdag 29. desember 2010
Frammøte:

Skreia ungdomsskole (innendørs samlingsplass),
merket ved oppkjøring til skolen.
Start:
Fellesstart kl. 12.00.
Løyper:
Det blir tre løyper:
Lang
ca. 6 km
Mellom
ca. 4 km
Kort
ca. 2 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 mandag 27.12. – på
Palisoft (http://nydalen.idrett.no/pmdb/?arrid=1513)
e-post til ola.brox@bluezone.no
SMS til 90 87 13 52
Tidtaking:
EKT - husk å oppgi brikkenummer ved påmelding.
Vi har noen få brikker til utleie.
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, 2008
Skreia, 1:5 000, 2008
Terreng:
Noe snø i terrenget. Oppgåtte stier. Værforholdene vil
avgjøre om disse er glatte. Noe gateorientering.
Løperdrikke:
Gløgg.
Vask:
Ikke tilgjengelig dusj.
Løpsleder/Løypelegger/Kontrollør: Ola Brox og Sjur Gjestvang
Velkommen til romjulstrim!
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Blodsmaken – et blodslit, rapport fra nord.
Orientering. Min favorittidrett. Bruke både hodet og kroppen ute i skogen i all slags vær. Hvem
bryr seg vel om at det regner? Litt snøvær? Ei iskald myr? Det er jo bare midlertidig. Elsker
det.
Jeg er jo et skogens barn, oppvokst langt inni granskauen på Toten. Orientering er et naturlig
valg for meg. Lørdag 25.9 gikk årets sesongavslutning av stabelen her i Alta;
Blodsmaken. Selvfølgelig skulle jeg delta! På innbydelsen sto det at fokuset ikke var på at
løypa skal være vanskelig, men at den skal være lang – og tung.
Lørdag morgen spretter jeg opp av senga – full av forventning. Jeg kikker på gradstokken,
jaja, 3 grader er jo ikke så ille. Det er jo oppholdsvær! Jeg kikker mot Kvenvik, der ser jeg så
vidt sola. Jeg kikker mot Kviby, mørke og tunge skyer. Jeg vet ikke hvor jeg skal. Jeg skal
bare møte opp på Kaiskuru Nærmiljøsenter og blir kjørt derfra med buss. Krysser fingrene for
at vi skal mot Kvenvik.
Bussen svinger til høyre. Mot de mørke skyene. Jeg er egentlig generelt positivt innstilt til
Kviby, men akkurat i dag har jeg ikke lyst dit. Pyttpytt, det går nok fint. Jeg har jo ullundertøy!
Noen regndråper tåler jeg jo. Dessuten skal jeg jo løpe, og da blir jeg jo varm.
Racerne slippes av nederst i alpinbakken i Rafsbotn, de skal løpe 18 km. Jeg har selv, i et
øyeblikks selvinnsikt, meldt meg på i den korteste løypa, den som bare var 6 km lang. På
signal starter en flokk langbeinte menn og et par tøffe damer i lange klyv oppover bakken.
Phu, glad det ikke er meg. Altså, ikke misforstå, jeg er glad i å være ute i naturen og bevege
meg – men å løpe rett opp en alpinbakke?
Selv slippes jeg av i Kviby og får utdelt mine kart der. Sprek som en ungfole springer jeg med
lange skritt innover i skogen. Jeg prøver fullstendig å fortrenge det faktum at det regner og
blåser. Jeg har ryggen mot fjorden. Jeg ser ikke at de har sluppet ut sauene der. Han blåser
kvit, som man sier her i nord.
Det går lett i begynnelsen. Jeg smiler fornøyd. Jeg koser meg. Men – i alle dager, hvor kom
den bekken der i fra? Den står jo ikke på kartetM KanskjeM Kanskje det har regna mye i det
siste? Jeg studerer bekken. Nei, det ser ut som om den har vært der en stund. Jeg virrer litt
rundt mellom trærne, prøver å finne ut av det. Så innser jeg – i all min iver har jeg løpt for
langt! Den bekken der, den er faktisk utenfor kartet! Jeg får surra meg tilbake i løypa og finner
kjapt posten.
Sceneskifte. Fra et vanlig orienteringskart skal vi nå over på et fjellkart. Et nesten detaljløst
kart med ekvidistanse på 20 meter. Det betyr enkelt at det er mye brattere enn det ser ut som.
Grønt er der det finnes ei lita bjørk, hvitt er der det er fritt for trær. Jeg speider oppover fjellet,
ser på kartet gang på gang og innser at jeg faktisk skal opp på den høyeste toppen! Jeg skal
bare litt opp og ned først.
Det er ennå tidlig i løypa og jeg har bra med krefter igjen, så jeg beiner med godt mot oppover
de første bakkene. Jeg undrer litt på hvor alle andre har blitt av, vi startet jo samtidig.
Vel, de har sikkert tatt noen veivalg som ikke var like lure som mine! Jeg trekker den friske
høstlufta godt ned i lungene og setter ned farta. Kan jo ikke ta ut alt med det samme heller.
Elegant fortrenger jeg det faktum at jeg i løpet av den neste kilometeren skal gjennom en stigning på over 200 meter.
Av og til kikker jeg litt engstelig oppover. Det er nok ikke så høyt som det ser ut som, trøster
jeg meg med. Og slår av til gangfart. Hiver litt etter pusten. Men ved godt mot.
Det var en lang kneik, gitt. Jeg sliter meg oppover. Kjenner etter, kanskje jeg har litt vondt i
beinet? Kanskje jeg ikke kan springe helt opp dit? Jeg har jo tross alt fra tid til annen litt trøbbel med beina. Kanskje? Bare tullball. Musklene som begynner å klage. Skjerp deg, Guro,
sier jeg. Ta deg sammen og løp litt nå!
En stund klarer jeg å holde fokuset der jeg skal. En høyde der, en elv der, ja – dette stemmer
faktisk på en prikk! Lystig hopper jeg over en bergknatt og der ligger posten. Ha! Den fant nok
ikke de andre like lett, nei. Elegant som en antilope spretter jeg videre fra stein til stein nedover mot elva. Jeg fastslår at det er mye stein i Kvibyfjellet. Nede ved elva møter jeg igjen

flokken fra 18-km, de langbeinte mannfolka sprinter oppover bakken. For nå kommer bakken
med stor B. Klatrestrekket, raskeste mann og dame får prikkete trøye her!
Det har jeg ingen ambisjoner om. Som tidligere nevnt, jeg har et snev av selvinnsikt. Jeg sender en liten forbannelse til han som har laga løypa, først opp, så ned og så langt inn i granskauen langt opp igjen!
Sliten. Vondt i beina. Regnvær. Vind. Kald. Fryser. Hva er det jeg driver med? Hva i hule heiteste er det jeg holder på med her oppe på et fjell? Jeg har vært her før, på det stadiet hvor
hjernen slutter å funke, man mister konsentrasjonen, bommer, fryser, hater orientering, hater
livet og vil helst bare legge seg ned i myra for å dø! Hvorfor i alle dager begynte jeg med orientering? Jeg skulle nok holdt meg til turn. Jeg sier alle banneorda jeg kan. En sjelevenn
presser seg oppover bakken. Vi ser på hverandre, men trenger ikke si noe. Vi forstår.
Jeg må stoppe opp. Sjekk den utsikten! I fint vær er det nok en fantastisk utsikt. I regn, vind
og lave skyer er det bare en grå grøt. Jaggu elsker jeg Finnmark. Hva skjedde med slake
åsrygger og tett skog? Her oppe blåser det jo gjennom marg og bein! Jeg innser at det med
utsikten egentlig bare er en dårlig unnskyldning for å stoppe opp. Jeg ser på kartet, jeg ser på
fjellet. Mot i brystet, vett i pannen – dette fjellet skal jommen forseres!
Så er jeg der. Endelig. Toppen. Jeg er på toppen! Det er matstasjon på toppen!!
Hvorfor har ingen sagt at det var sjokolade der oppe!?! Og saft og bananer og en hyggelig
mann med oppmuntrende ord? Jeg føler meg som en litt snurt unge som ikke har blitt fortalt
at jeg skulle få sjokolade på toppen. Jeg tar en pause og innser at herfra går det bare nedover.
Det er jeg innmari glad for. Jeg putter en håndfull sjokolade i lomma, må ha litt niste sånn i
tilfelleM
Jeg er en fjellgeit. I lange klyv nedover bakken. Jeg tryner. Så lang jeg er i myra. Og jeg er
ganske lang. Og ganske kald. Og helt alene. Jeg synes egentlig det er topp å være alene i
skogen, men innser at når det er fellesstart og de andre ble observert et stykke oppi bakken
en stund før, så ligger jeg antageligvis ikke sånn innmari godt an. Jaja.
Jeg sliter meg det siste stykket inn. Beina har blitt bytta ut med to stokker, hodet er en ulldott
og retningssansen har forsvunnet. I ørska ramler jeg i mål.
Jeg legger meg rett ut i lyngen. Utslitt. Lykkelig. Jeg er fornøyd med min egen innsats. Jeg
har faktisk fullført. Og jeg har skapt vinnere i dag. For om ingen er nederst på lista, så kan
ingen vinne heller.
Guro Gjestvang – ikke akkurat skapt for fart, bare skapt for spenning.
VALG 2010
Leder:
Nestleder/sekretær:
Kasserer:
Oppmann/rankingfører:
Leder Trening- og instruksjonskomité:
Leder Teknisk komité:
Leder Finanskomité:
Leder Trimkomite:
Leder Hyttekomite:
Leder PR-komite:
Materialforvalter:
Revisorer:
Vararevisorer:
Valgkomiteen:
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Representanter til o-kretstinget:
Representanter til Idrettsrådet:

Sjur Gjestvang
Mari H. Gabrielsen
Nils Harald Staff
Ingrid Ravnan
Rolf Pettersen Mo
Svein Solerød
Per Y. Steinsholt
Ola Brox
Hans Stabbetorp
Nils Harald Staff
Vanja Staff
Onno Verberne
Arvid Midthus
Marie Kritin Glemmestad
Anders Sollien
Vanja Staff
Hanne Beate Gjestvang
Torfinn Staff
Arbeidsutvalget (min. 1 kvinne)
Leder og ett styremedlem

Gjenvalg
Ikke på valg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ikke på valg
Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ikke på valg
Gjenvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
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