
   

 

Nr. 2 - 2012       50. årgang 

Årsmøte og årsfest  

i OL Toten-Troll 
 

Søndag 25. november kl. 18.00 på Bygdestua, Hoffsvangen 
 
Aktiviteter for ungdommene mens årsmøte pågår 

 

Årsmøte 

 Vanlige årsmøtesaker (se under) 

 Årsmelding blir sendt ut på forhånd til gjennomlesning, så hele 

styrets beretning blir ikke lest opp på årsmøtet. 

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 15.november. 
 

Årsfest/hyggekveld for alle 

 Det serveres middag og en flaske drikke til maten 

 Utdeling av premier 

 Kaffe og kaker 

 Sosialt samvær 

 
Alle medlemmer i alle aldre er velkomne. 
 
For å vite hvor mange som kommer til middag er det fint å gi en tilbakemelding på 
dette til leder Sjur Gjestvang (sjurgjes@bbnett.no) innen 21.november.  
 
Styret. 

.  

OL Toten-Troll 

- stiftet 8. november 1949 - 
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 Medlemsblad for OL TOTEN-TROLL 
stiftet 8. november 1949 

 
www.toten-troll.no 

 
Redaktør Nils Harald Staff 

hstaff@online.no 

Redaktøren ønsker innlegg til neste nummer 

Nyttige internettadresser: 
 

OL Toten-Troll   www.toten-troll.no 
Totenåsløyper   www.totenasloyper.no 
Mjøs-O    www.mjoso.com 
Norges Orienteringsforbund www.orientering.no 

Kontaktpersoner i OL Toten-Troll 

Funksjon  Tlf Epost 

Leder Sjur Gjestvang 61163735 sjurgjes@bbnett.no 

Nestleder/sekretær Mari Hernandez 90028220 ecuatur@online.no 

Kasserer Nils Harald Staff 97114033 hstaff@online.no 

Oppmann Ingrid Ravnan 61193730 iravnan@online.no 

Trening/instruksjon Rolf P. Mo 97097299 rolfpmo@online.no 

Teknisk Svein Solerød 61163391 svesoler@online.no 

Finans Per Y. Steinsholt 61163415 per@steinsholt.net 

Trim Ola Brox 61164907 ola.brox@bluezone.no 

Hytte Hans Stabbetorp 61163820 hans@tals.no 

PR Nils Harald Staff 97114033 hstaff@online.no 

Materialforvalter Vanja Staff 98464696 vstaff@online.no 

Mjøs-O-kontakt Anders Sollien 95763350 Anders.sollien@c2i.net 

OL TOTEN-TROLL 

Org.nr.: 986 571 000 
 
 
 
 

 
32774986571000 

 
Gi din støtte til OL TOTEN-TROLL! 

 
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening 

som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. 
 

Vi oppfordrer deg til å støtte oss i OL TOTEN-TROLL! 
 

Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til laget eller foreningen (gjelder ikke Extra og Flax). 
Grasrotandelen går ikke ut over innsatsen eller premien din. 

 
Mer informasjon på www.grasrotandelen.no.  
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen! 



ÅRSMØTE 2012 
25. november 2012 kl. 18.00 

på Bygdestua 

 

 

 

 

 SAKSLISTE 

 

1. GODKJENNING AV SAKSLISTE 

2. KONSTITUERING 

(valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen) 

3. ÅRSMELDING 2012  

4. REGNSKAP 2012 

5. MEDLEMSKONTINGENT 2013 

6. BUDSJETT 2013 

7. LOVENDRING 

8. INNKOMNE SAKER/FORSLAG 

9. VALG 

10. UTMERKELSER 



 

Styrets melding til årsmøtet 

Styrets sammensetning 2012 

Arbeidsutvalget:  

Leder: Sjur Gjestvang 

Nestleder/sekretær: Mari Hernandez 

Kasserer: Nils Harald Staff 

Øvrige styremedlemmer:  

Oppmann/rankingfører Ingrid Ravnan 

Leder trenings- og instruksjonskomité - TIK Rolf P. Mo 

Leder teknisk komité – TEK Svein Solerød 

Leder finanskomité – FINK Per Y. Steinsholt 

Leder trimkomité – TRIMK Ola Brox 

Leder hyttekomité – HYK Hans Stabbetorp 

Leder PR-komité – PRK Nils Harald Staff 

  

Komitéenes sammensetning:  

TIK Rolf P. Mo, Onno Verberne, Anders Sollien(Mjøs-O-
kontakt) 

TEK Svein Solerød, Jens Olav Hveem, Harald Rognlien 

FINK Per Y. Steinsholt, Svanhild Steinsholt 

TRIMK Ola Brox, Halldis Solerød, Torfinn Staff, Arne Aas, 
Arvid Midthus, Bjarte Lindstad 

HYK Hans Stabbetorp, Hanne Beate Gjestvang, Mona 
Wedøe, Arne Aas, Knut Brøste, Torfinn Staff, Jan 
Erik Nordrum 

PRK Nils Harald Staff 

Revisorer Onno Verberne, Arvid Midthus 

Vararevisorer Marie Kristin Glemmestad, Anders Sollien 

Materialforvalter Vanja Staff 

Valgkomité Vanja Staff, Hanne Beate Gjestvang, Kristine 
Flaskerud 

Representanter til O-kretsting Sjur Gjestvang, Nils Harald Staff, Mari Hernandez 

Representanter til Idrettsrådet Sjur Gjestvang, Nils Harald Staff 

 

Styrets virksomhet: 

Det er siden siste årsmøte holdt 3 styremøter. 



Arrangement 2012 

Våronnløpet 12. mai 2012  Kart: Lensbygda Øst Løpsleder: Sjur Gjestvang 
Løypelegger: Svein Solerød 

Marsipanløpet 29. des. 2012  Kart: Hveemsåsen Løpsleder/løypelegger: Ola Brox 

Fastsatte arrangement 2013: 

Våronnløpet 25. mai 2013  Kart: Syljulia  Løpsleder: Onno Verberne 
Løypelegger: Rolf P. Mo 

Marsipanløpet 29. des. 2013  Kart: Hveemsåsen Løpsleder/løypelegger: Ola Brox 

 

Medlemmer av OL Toten-Troll 

Laget har i 2012 hatt 4 æresmedlemmer: 
Kåre Strande, Torfinn Staff, Svein Solerød og Arne Aas. 

Medlemmer i følge Norges Idrettsforbunds definisjon (NIF’s def.): 
Samtlige medlemmer i o-laget og aktive medlemmer medregnes. Som aktive medlemmer regnes 
medlemmer som gjennom året enten: 

a) minst en gang i året har deltatt i konkurranse-, trenings- eller trimvirksomhet. Både 
idrettsutøvere, trenere, ledere og funksjonærer defineres i denne sammenheng som 
aktive og skal telle med. 

b) Kortere eller lengre tid hatt tillitsverv i styrer eller utvalg mm innen klubben. 

Medlemmer i følge Norges Orienteringsforbunds definisjon (NOF’s def.): 
Alle medlemmer (aktive o-løpere) som minst en gang i løpet av året har deltatt i terminfestet 
orienteringsløp eller treningsløp. 

 
Medlemsoversikt 2012: 
Kjønn Kvinner Menn Totalt 

Medlemmer 

Alderstrinn 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26-  

Medlemmer 0 1 4 2 45 4 7 6 3 45 117 

Aktive medlemmer 

Alderstrinn 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26-  

Medlemmer 0 1 4 2 16 4 7 6 3 21 64 

 
Medlemsoversikt 2011: 
Kjønn Kvinner Menn Totalt 

Medlemmer 

Alderstrinn 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26-  

Medlemmer 0 1 2 2 42 2 2 5 3 44 103 

Aktive medlemmer 

Alderstrinn 0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26-  

Medlemmer 0 1 2 2 16 2 2 5 2 19 51 

 

Det er totalt 117 medlemmer i OL Toten-Troll. Av disse er 53 støttemedlemmer 

 

 



Trenings- og instruksjonskomitéen 

TIK har bestått av Rolf Mo, Anders Sollien og Onno Verberne fra Toten-Troll. Eivor Stensrud og 
Rune Morten Kristiansen fra Raufoss IL orientering har også deltatt på møtene.  Vi har hatt 3 
møter denne sesongen. De sentrale sakene har vært planlegging av årets treningsløp og TT-
karusell, lage program for rekrutteringsgruppa og planlegging av de ulike aktivitetene til denne, 
minisamling for O-troll. I tillegg har vi hatt evalueringsmøte der vi også har tenkt litt fremover. 
 

Rekrutteringsopplegget: 
Vi har siden 19. april gjennomført 12 treninger, og deltatt på 5 Aries-cup løp. Det har vært 11 
deltagere fra Toten-Troll som har møtt, 9 av disse regelmessig. Alle i aldersgruppa 10-14 år. I 
tillegg har det regelmessig deltatt 5 stykker fra Raufoss. Etter to år er vi nå en gjeng som kjenner 
hverandre ganske godt. 
Treningene har vært varierte; o-aktiviteter i skolegården på Kolbu, orientering til bowling 1 på 
Gjøvik med påfølgende bowlingkonkurranse og pizzafest, momentløype på Starum, 
retningsløping ved Grønlandssletta, med mer. Vårsesongen ble avsluttet med mor-o-løp på 
Skumsjøen, høstsesongen ble avsluttet med grilling og boksen går. 
Vi samarbeidet med Gjø-vard om to av treningene (som også var treningsløp) og vi reiste med 
felles buss lag til Rekruttenes Holmenkollsøndag. Det er veldig positivt å samarbeide med Gjø-
vard. 
Hovedtilretteleggere/trenere for opplegget har vært undertegnede og Eivor Stensrud fra Raufoss 
IL. I tillegg har vi hatt mange gode medhjelpere fra begge klubbene.  

 

Deltagelse på løp/samlinger: 
De fleste rekruttene har deltatt på Aries-cup, klubbmesterskap og noen ordinære løp. Noen er 
selvsagt ivrigere enn andre. Jonas Mo deltok i år på Hovedløpet og O-landsleiren som foregikk 
på Lillehammer (sprint) og Austlid/Skeikampen (langdistanse/o-landsleir). Han fikk en 56. plass 
på sprinten og en 37. plass på langdistansen. Det var flott opplegg og jeg regner med at det blir 
tur til neste år også, da satser vi på å få med flere. Undertegnede var med som leder for Oppland 
og er Hovedløpskontakt i kretsen i 2013. 
 

Øvrige aktiviteteter: 
Treningsløp og TT-karusellen: Det har blitt arrangert 5 treningsløp og 7 TT-karuseller i regi av 
Toten-Troll denne sesongen. I tillegg har vi arrangert  klubbmesterskap sprint (Sjur), samt at 
Raufoss og Gjø-Vard stod for to av løpene på terminlista vår. Til sammen var det dermed 15 løp 
på terminlista. 
Det ble arrangert felles klubbmesterskap for Toten-Troll, Raufoss og Gjø-Vard, med Terje 
Ruttenborg som ansvarlig. Samme opplegg som i fjor, men med  Tommy Gullord som 
løypelegger. Arrangørene skal ha skryt for godt opplegg! Dette løpet inngikk i TT-karusellen. 
Mjøs-O: Vi er fortsatt med i Mjøs-O. Anders Sollien har vært Toten-Troll sin Mjøs-O kontakt. 
Organisasjonen har et meget aktivt og godt opplegg for aldersgruppen 13-20 år. Jonas Mo har 
deltatt på ei samling i regi av Mjøs -O, ellers har det vært liten deltagelse på oppleggene fra 
Toten-Troll. Vi planlegger å delta sterkere fremover etter hvert som vi får flere løpere i den 
aktuelle aldersgruppa.  
Aries-Cup: 8 løpere fordelt på 26 starter er oppsummeringen for deltagelse i Aries-cup denne 
sesongen. Det er en nedgang fra i fjor, men vi satser på å komme sterkere tilbake. Dette er flotte 
arrangement. 
Minisamling for O-Troll: I samarbeid med Raufoss arrangerte vi minisamling for O-Troll (10-14 
år) for klubbene i Oppland. Samlinga foregikk fra lørdag til søndag KM helga. Det ble et 
alternativt opplegg i forhold til ei ordinær O-Troll samling, men var vellykket. 19 løpere var med på 
opplegget lørdag ettermiddag og de fleste lå over til søndag på sportshytta til Raufoss. Tre løpere 
deltok fra Toten-Troll: Marte Sollien, Jakob Mo, Jonas Mo. 
Høst- og vintertrening: 16. oktober startet vi opp med trening på Kolbu skole der vi har fått 
tilgang til gymsal og garderober. I samarbeid med Raufoss satser vi på trening ute og inne fra kl 
18-19.30 hver tirsdag. Vi starter opp med løping ute og fortsetter med aktiviteter i gymsal. Siste 
tirsdag hver måned satser vi på felles kveldsmat etter treninga. Treninga er åpen for alle, og vi 
håper den blir en fin arena for å skape et godt klubbmiljø for gamle og nye o-løpere. Treninga har 
også et rekrutteringspotensiale, og vi vil annonsere i Totens Blad. 
 



Sluttkommentar: 
Det har skjedd mye positivt også  i år, og vi satser på at det fortsetter også neste år. Samarbeidet 
med Raufoss har etablert seg som trygt og godt og på treninger og løp fungerer vi som en klubb 
og hjelper hverandre. Vi ser også et potensiale i å samarbeide enda mer med Gjø-Vard.  
For neste år ser TIK ser for seg : 
-Satsing på høst- og vintertreninga. 
-Klubbhelg på Rausteinshytta. 
-Nybegynnerkurs til våren. 
-Bedre nivådifferensiering på treningene (to-deling) 
-Mentorordning for viderekomne yngre løpere på treningsløpene. 
-Videreføre antall treningsløp/TT-karusell, evt med flere løp i samarbeid med Gjø-vard og 
Raufoss. 

 

Teknisk komité 

 
Kartsituasjonen 
Se vedlagte kartoversikt. 

Nå er områdene som er kartlagt, satt sammen i baser for sammenhengende terreng. Derfor vil de 
gamle betegnelsene (navnet på kartet) ikke lenger være naturlig å bruke. Det aktuelle 
kartutsnittet som skal brukes, skrives ut og gis eventuelt et aktuelt navn tilknyttet denne delen. 
 
Områder forsøkes oppdatert i samsvar med behov. 

Dette året er terrenget Lensbygda-Sønstebysetra-Syljulia og vest til Gransmarkvegen (søndre 
del) revidert. 

Mindre korrigeringer er foretatt i tilknytning til bruk på flere områder. 
 
Til turorienteringen er laget spesialutgaver for årets opplegg. Det er hvert år behov for noe 
revisjon av en del av de områdene som blir benyttet. 
Det er fortsatt ønskelig med mer oppdatering av fine turområder på åsen. 
 
Kartene blir skrevet ut på nyinnkjøpt skriver. 
 

Materiell, utstyr 
Vi mener vi har utstyr som fungerer tilfredsstillende. 

EKT-utstyret , både gammelt og nytt, fungerer og blir benyttet til de fleste løp. Gamle postenheter 
er fortsatt i bruk, men utgående/mistet blir supplert med nye. 

 

TEK vil fortsatt henstille til alle om å følge rutinene om snarligst mulig å ta inn og levere eller sette 
tilbake utstyr som er brukt.  

Det er også viktig at TEK får beskjed om mangler, ødeleggelser eller utstyr som ikke fungerer. 

 

VDG 
Grunneierorganisasjoner, allmenninger o.a. blir jevnlig informert om virksomheten vår.  

Vi har ikke hatt problemer med samarbeidet med noen.  



 

OL TOTEN-TROLLS  KART 
Nr. Kartnavn Utgitt/Rev. Ekv/ 

M.stokk 
Bruk Areal - 

kvkm 
Merknad 

1 Gransmarka   -66-68 5/20 -  9 / 17 Utgått 

2 Hveemsåsen   -70  5/10 -  6 Utgått Se 11. 

3 Tjuvåsen   -73 5/20 -  13 Utgått Se 17,21 

4 Kronborgseter    -75    5/15 -   9 Gammelt 

5 Torseterkampen  -76 5/15 -  19 Utgått. Se 21. 

6 Stenberg  77,78,84,95,00,02 5/10 -   5 Se 27.    

 6  Stenberg   -89,-91 5/15 -  10 Utgått Se 26, 27. 

7 Starum  78,88,94,98,01,04
,06 

2,5/5 K-I-Tur   1 Sprintnorm 

 8 Skreia sør   -79 5/10 -   4 Oppbrukt 

9 Fredrikstad   -80 5/15 -  12 Utgått Se19,22,24 

10 Herva   -82,-96, -06 5/15 T-Tur  12  

11 Hveemsåsen 83,91,(94),97,00, 
07 

5/10 K-I-Tur   6,7 Korrigert -11 

11b Skreia  -08, -11 5/5 K-I 1 Sprintnorm 

12 Grøna-Fiskelausen   -84 5/15 -  10  

13 Krabyskogen   -82 ? 5/10 T   7 Gammelt 

14 Kiseskogen   -87, -02 5/10-15 T   4  

15 Vinsåsen   -86 5/15 -  14 Utgått. 
Se 19,20,22,24 

16 Enge Store    -87,-95,-99,-06 5/5 K-I-Tur   1 Sprintnorm 

  17  Oksbakken   -88 5/15 -   7 Uaktuelt 

18 Skjellungshøgda   -90 5/15 -   9 Få igjen. 

19 Lensbygda   -93 5/15 T-Tur  16  

20 Røyse   -93 5/10 T-Tur   8 Se 28 

21 Torseterkampen   -93,-00 5/15 T-Tur  24,5  

22 Myrsjøen   -97 5/15 K-Tur  13,5  

23 Lena   -97, -05, -11 2/5 T-I-Tur   3 Sprintnorm 

24 Laupen  -98, -06 5/10 K-Tur 9,9  

25 Fodstadvollen -02 5/10 K-Tur 7  

26 Karidal Nord -04, -06  5/10 K-Tur 7  

27 Karidal Sør -05, -07 5/10 K/Tur 6,3 Korrigert -11 

28 Lensbygda Øst -08, -11 5/10 K/Tur   

 Skolegårdskart 1990 - 2011 Varierer I   Alle skoler. 
Delvis rev. 

 Skiløypekart. (4 stk) 
Svart-hvitt 

2006 -/15-20-
25 

Tur   3-ern (2 stk), 4-
ern, 5-ern 

 Skiløypekart - 
Totenåsen 

2009 20-25/ 
35-50 

Ski  Lensbygda  
til Hersjøen 

De mest brukte kartene blir kontinuerlig oppdatert. Aktuelle kart til bruk. 

K=konkurranse og trening, T=trening , I=instruksjon, Tur=tur(orientering). 

Alle aktuelle kart er digitalisert. De er også i stor grad satt sammen slik at vi kan skrive ut det 
området som er aktuelt, i den målestokken vi ønsker. 
 

 



Finanskomiteen 

 
Hovedsponsor 
Vi har fornyet var avtale med Totens Sparebank med samme beløp som i fjor – 20.000. 
I tillegg ble vi tildelt av samme bank 10.000 som gave til almennyttige formål. Beløpet er ikke 
spesifisert til noe formål. Totalt fikk vi altså 30’ fra vår hovedsponsor.  
Totens Sparebank er vår bankforbindelse, og vi skal være aktive medspillere i å markedsføre 
hovedsponsoren som bankforbindelse for oss alle. 
Og systemet med henting og levering av pengeveska for Rausteinshytta i Toten Sparebanks 
kasse på Lena fortsetter. Det gikk oss bekjent helt fint i fjor vinter. 

 

Sponsorer 
Sponsoravtalen med Oppland Arbeiderblad ble fornyet med samme beløp som i fjor - 8.000.-. 
Eidsivas 2-årige avtale er også fornyet dette året med 5.000 pr år. 

 

Annonser 
Det var igjen Våronnløp, og 21 annonsører i bygda betalte 9.900,- for sine annonser i 
programmet. 
Vi solgte kartreklame for kr. 8.125,- til 6 faste annonsører (1 av dem som avslag på premier). 
Kartene til Toten-Trimmen og Våronnløpet er de viktigste objektene for disse annonsene, men 
også noen av kartene som brukes til karusell-løpene er med. 
 
Vi takker alle store og små bidragsytere for inntektene til laget! Totalt har dette gitt oss ca 
61.000,- til lagets drift dette året! Det er positivt at bygdas forretningsliv støtter opp om våre 
aktiviteter med årlige bidrag. Og vi takker sjølsagt også våre sponsorer med Totens Sparebank i 
fronten. 
 

 

Trimkomitéen  
 

Vi har hatt 4 møter i komiteen – i tillegg til kontakt per e-post. 

Toten-trimmen 

Vi har også i år hatt 70 poster i Toten-trimmen. Postene har vært fordelt på kartene Hveemsåsen 
(10 poster), Karidalen (10 poster), Oppegårdsetra (13 poster), Oksbakken (12 poster) og 
Sønstebysetra (15 poster). I tillegg har vi også i år hatt poster på kartet Flyplassen (10 poster), i 
samarbeid med Raufoss IL Orientering og Gjø-Vard OL. 

Postene på Hveemsåsen og Karidalen ble satt ut til 6. mai, mens postene på åsen ble satt ut til 
27. mai. Postene på Flyplassen ble satt ut til 13. mai. Postene har stått ute til 1. oktober. 

På de fleste kartene har vi hatt én post med infoark med opplysninger av kulturhistorisk eller 
naturgeografisk art. 

Vi har solgt tur-o-poser på 7 steder: Toten Libris, G-Sport Toresen, Valle hagebruk, A/S Staff & 
Sønner, Blåklokka, Sport og Spill, Torsætra kafé. 

Prisen ble i år satt opp fra 200 kr til 220 kr for tur-o-pose, mens ekstra kort har vært gratis, mot 25 
kr tidligere.  

Også i år har registrering av klipp på nettet vært et alternativ til vanlig klippekort.  

Vedlagt statistikk viser omfanget av aktiviteten. Det er i år satt rekorder på nær sagt alle områder; 
solgte tur-o-poser, registrerte deltakere, gullmerker og merker totalt. Dette lover bra. Men vi kan 
fortsatt ønske oss større rekruttering av helt unge deltakere. Likevel er det mange nye som har 
registrert seg ved å levere kort eller på nettet. I alt har nærmere 30 deltakere oppnådd ett av 
merkekravene for første gang. 

Det har vært plassert GeoCaching-poster knyttet til to av våre tur-o-poster. Dette har ikke vært 
bekjentgjort som noen del av tur-orienteringen, men bare på nettet som en del av GeoCaching-



opplegget. Vi vet om én som gjennom dette har skaffet seg tur-o-opplegget – og tatt gullmerke 
(men det kan selvsagt være flere). 

Arrangement 

Sesongåpning, søndag 6. mai  
på Stenberg, kl. 12-15. Tradisjonelt program med salg av tur-o-poser og gratis servering. Noe surt 
vær, men likevel bra deltakelse. 

Kaffepost, søndag 12. august  
på Sønstebysetra, kl. 12-15. Tradisjonelt program med kaffe og kaker. Bra besøk. Praktfullt vær 
lokket svært mange ut til både kaffeposten og tur-o-postene i nærheten. 

Hyggekveld, tur-o-avslutning, søndag 14. oktober  
på Valle videregående skole, kl. 18.00. Tradisjonelt program med kåseri v/Kjell Haugen, 
bordkonkurranse og trekning av premier blant deltakere som hadde oppfylt kravet til gullmerke – 
og en egen trekning av premie blant deltakere under 12 år som hadde oppfylt kravet til bronse-
merket. Utdeling av premier for TT-karusellen og klubbmesterskap var også som vanlig lagt til 
kvelden. Som vanlig også en rikholdig servering og loddtrekning av flere gevinster (markens 
grøde og fruktkurv). Frammøtet tok seg opp i år, etter å ha vært noe lavt i et par år. 
 

Statistikk Toten-Trimmen 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

             

Solgte konvolutter  224 223 178 210 186 215 173 189 165 166 166 158 

Konvolutter delt ut 23 18 16 - - - - - - - - - 

Tilleggskort 214 126 99 115 117 131 118 135 102 97 123 126 

Sum kort 461 367 293 325 303 346 291 324 267 263 289 283 

             

Pris tur-o-konvolutt 220 200 200 200 200 150 150 150 150 120 120  

Pris tilleggskort 0 25 25 25 25 20 10 10 10 10 10  

             

Innleverte kort 72 64 63 84 80 89 71 63 66 66 77 73 

Registrerte på nett 34 38 34 - - - - - - - - - 

Sum registrerte 106 102 97 84 80 89 71 63 66 66 77 73 

             

Gullmerke 83 71 63 65 69 64 63 48 56 54 55 64 

Sølvmerke 7 2 15 7 0 13 2 6 6 4 8 1 

Bronsemerke 11 18 11 12 11 12 6 9 4 8 14 8 

Sum merker 101 91 89 84 80 89 71 63 66 66 77 73 

             

40-års-plakett 1            

35-års-plakett   3 3  2       

30-års-plakett  1   2 1       

25-års-plakett 1 4 2    1     1 

20-års-plakett 3 2 2 1  1 3     2 

Gullplakett (15 år)   1 1 1 3 3 1 1  1 1 

Sølvplakett (10 år) 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1  3 

Bronseplakett (5 år) 3 5 4 2 2 4 2 1     

Sum plaketter 10 13 13 9 6 12 10 3 2 1 1 7 

(Rekorder markert med rød skrift) 

 

 



Hyttekomiteen 
 
Høst og vintersesongen 
Hytta åpnet 14. november. Det var frosset til og brukbart å gå til fots. Det kom ikke særlig med 
snø før midten av desember, men det er tydelig at mange setter pris på en tur til hytta også uten 
ski. Resten av sesongen var det stabile og gode snøforhold og flotte skispor. En fikk en del fine 
helger med stort besøk, men også en del helger med mindre godt besøk. I slutten av mars kom 
det en langvarig og meget mild periode med vind og tining som satte en brå stopp på 
skisesongen i området vårt. En valgte å stenge hytta allerede 24. mars. Da var det allerede 
overvann på en del myrer. 
Hytta har vært utleid til mannskaper som har arbeidet på Hjemmefrontshytta, 4 overnattinger 
høsten 2010, 3 overnattinger høsten 2011 og 9 overnattinger våren 2012. 
 
Vertskap, parkering på Oksbakken, brøyting 
Vertskapslista fungerte meget bra, og en har fått noen nye vertskapsfamilier. Det er fortsatt behov 
for rekruttering slik at en har noen flere å spille på. Brøyting og strøing har fungert bra hele 
sesongen.  
 
Vann og vannkvalitet 
Vannforsyningen har fungert tilfredsstillende hele sesongen, og vannkvaliteten er bra. Det er tatt 
ut 2 prøver til analyse, en i starten av sesongen og en i slutten av januar. Prøvene er av god 
hygienisk kvalitet og har lavt kimtall. Det er noen få koliforme bakterier forårsaket av råtnende 
organisk materiale. Det er ikke E. coli bakterier, men rensefilterne klarer ikke å fjerne all fargen. 
En bør undersøke mulighetene og kostnadene ved å få rent borevann. 
 
Vedlikehold/dugnadsarbeid 
Vindusbrett og panel mellom vinduene er kommet på plass i løpet av sommeren. Det var langt 
mer arbeid enn forventet. Panelet mellom vinduene er beiset 2 ganger. En har fått på plass lås på 
kassen på Oksbakken. 
Det er kjørt opp en del ved til hytta. Den er kappet og burde vært kløyvd i løpet av sommeren. 
Det er dessverre ikke blitt gjort. Det er lagt ned en stor innsats både i vinter og i våres når det 
gjelder hogst, framkjøring, kapping og kløyving. Det ligger nå ferdig kappet og kløyvd ved for 
både 2 og 3 sesonger ved Nygardssæter.  
Det er ryddet en del skog og kratt for å bedre utsikten til vannet. 
Hyttekomiteen takker vertskap og alle medhjelpere for innsatsen og ser fram til en ny god sesong 
for Rausteinshytta. 

 

PR-komiteen 

Det er i løpet av året gitt ut 3 nummer av Troll-Tidende. Julenummer, vårnummer med aktiviteter 
og høstnummer med klubbens årsmelding til årsmøtet. Troll-Tidende sendes ut på epost og papir. 
I tillegg har det vært løpende informasjon på Toten-Trolls hjemmeside www.toten-troll.no og på 
epost. 

Informasjon om skiføret på Totenåsen og Totenåsløypers virksomhet blir besørget av 
Totenåsløyper www.totenasloyper.no. 

Troll-Tidende og hjemmesiden viser noe av aktiviteten vår i løpet av året. 

http://www.toten-troll.no/
http://www.totenasloyper.no/


Statistikk fra oppmannen 

Deltakelse i individuelle løp. 

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  1989 1986 

Antall individuelle løp 68 71 64 77 90 77 66 81 87 75  68  

Antall starter TT 320 225 300 314 419 375 390 394 509 430  1264  

Antall løpere TT 27 28 31 34 32 35 36 31 40 39    

-16 år 
17- år 

10 
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8 
20 

7 
24 

8 
26 

9 
23 

10 
25 

9 
27 

10 
21 

12 
28 

10 
29    

Antall rankingpremier 8 7 8 8 10 12 11 11 11 7   20 

Antall starterTT- karusell 191 189 165 204 171 226 242 248 239 300    

Antall deltakere TT-
karusell 94 103 60 71 52 74 93 73 75 91    

 
 

Utvalgte resultater 2012 
 
O-FESTIVALEN 
Sprint fredag 
D50 Nr 2 Mari Hernandez 
H50  Nr 10 Nils Harald Staff 
IndIv. lørdag 
D17B Nr 2 Kristine Sollien 
H60 Nr 7 Ola Brox 
 
KM 
Mellomdistanse, Vang 
D45  Gull Mari Hernandez 
H13-14 Gull Jonas Mo 
 
Sprint, Hamar 
D45  Gull Mari Hernandez 
H45  Gull Nils Harald Staff 
 
Langdistanse, Gjø-Vard 
D45  Gull Vanja Staff 
D50  Gull Ingrid Ravnan 
H13-14 Gull Jonas Mo 
H40  Gull Anders Sollien 
H50  Gull Nils Harald Staff 
 
Stafett, Gjø-Vard 
D150 Gull Ingrid, Mari og Vanja 
H150 Gull Nils Harald, Ola og Anders 
 
HOVEDLØPET, Lillehammer/Austlid 
Sprint 
H14 Nr 56 Jonas Mo 
Langdistanse 
H14 Nr 37 Jonas Mo 

 

VETERANMESTERSKAPET, Moss 
Langdistanse 
D50 Nr 3 Mari Hernandez 
H40 Nr 4 Rolf Pettersen Mo 

Mellomdistanse 
H70 Nr 5 Svein Solerød  
 
BLODSLITET, Fredrikstad 
H70 Nr 10 Svein Solerød 
 
FJORD-O sammenlagt, Voss 
H50  Nr 1 Onno Verberne 
 
SØRLANDSGALOPPEN sammenlagt, 
Kristiansand 
D50 Nr 1 Mari Hernandez 
 
O-RINGEN, Halland 
D50K Nr 2 Mari Hernandez 
H21K Nr 13 Sigurd Ravnan 
 
WMOC, Tyskland 
Sprint finale 
H70 Nr 61 Svein Solerød 
H60  Nr 59 Ola Brox 
Langdistanse finale 
H70 Nr 58 Svein Solerød 
H60  Nr 45 Ola Brox 

 

 
Klubbens løpere har i år tatt hjem 38 seire. 
 
 



SLUTTORD 

Årsrapportene fra de ulike komiteene viser at 2012 på flere måter har vært et godt år for klubben. 
Det er god aktivitet på mange områder, og statistikken viser oppgang på flere områder. 
Deltakelse på løp har gått noe opp. Vi har hatt fine opplegg og god aktivitet rundt TT-karusellen i 
mange år, og i år har vi hatt en liten framgang i deltakelse. 

Trenings- og instruksjonskomiteen har gjort en kjempejobb i forhold til rekruttering også i år. 
Mange unge har vært med hele sesongen. Samarbeidet med Raufoss har vært positivt for begge 
parter. Komiteen med Rolf i spissen skal ha all ære av den jobben de har gjort. Mjøs-O-deltakelse 
er videreført i 2012. Mange av rekruttene har vært med i disse arrangementene, og de er svært 
fornøyde. 

Drifta av hytta ga bra overskudd også i 2012 selv om sesongen på grunn av mildvær i mars ble 
vært kort. Arbeidet med å skifte vinduer er blitt fullført i år, så hytta er nå god stand. Det neste 
prosjektet til vår driftige hyttekomite er å gjøre noe med vannet. 

Trimkomiteen opplever bra salg av poser og ekstrakort. Olas statistikk viser også i år en liten 
økning. Rekorddeltakelse. 

Finans varter opp med bra inntekter også i år. Avslutningen av regnskapet etter O-festivalen viser 
et brukbart overskudd. Vi har derfor et godt økonomisk grunnlag for å drive klubben. 

Årets sportslige resultater viser at mange av våre veteraner fortsatt holder koken og plukker 
mange seire og gode resultater. Litt tynnere er det fortsatt blant vår yngre, men Jonas Mo 
begynner å få det til. Både Våronnløp og Marsipanløp er blitt ryddig og ordentlig arrangert. Takk til 
våre dyktige arrangører. 

Hvis vi skal ha en målsetting for neste år, må det bli å bidra til at den gode rekruttsatsinga blir 
fulgt opp, og forhåpentligvis kan vi få med enda flere. Det er viktig at alle stiller opp og hjelper til 
når Rolf trenger hjelp. 

Takk til alle som har stilt opp og gjort en jobb for klubben. 

Takk for et godt O-år 2012, og det samme ønskes alle medlemmer for 2013. 

 

Skreia, 13.11.2012 

Sjur Gjestvang 
Leder 
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Returadresse: Nils Harald Staff, Fodstadgutua 96, 2850 Lena - hstaff@online.no 

 

Siste side 
 

Gratulerer: 
 

Kåre Strande 90 år 10. august 
Nils Harald Staff 50 år 18. september 

Kari Gaarder 75 år 25. november 
 
 

Marsipanløpet 29. desember 
Ola arrangerer det tradisjonelte romjulsløpet - Marsipanløpet - for 10. gang 5. juledag. 

Innbydelse kommer senere. 
 

Gaver til jul 
Materialforvalter Vanja har en del klær på lager. 

Nye dresser er ikke lagervare, men vil bli satt i bestilling når flere etterspør dette. 
Se i gjennom ”fillehaugen” om det er behov for fornying til neste sesong ! 

 
Sesongåpning på Rausteinshytta 

Rausteinshytta startet sesongen i november og har åpent hver søndag fram til 
nyttår. Etter nyttår hver lørdag og søndag. Åpningstid kl. 11 - 15. 

I skrivende stund er det litt variabelt føre pga mildvær, så det er litt usikkert om det blir 
åpent kommende søndag. 

 
Sjekk status for hytta, vær og løyper på www.totenasloyper.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B 


