
Returadresse: Nils Harald Staff, Fodstadgutua 96, 2850 Lena 

Siste side 
 

Gratulerer: 
Gunvor Bjerke  70 år  12. desember 
Inger Haarstad  90 år  16. desember 

Tone Brox  60 år  30. desember 
 

Rausteinshytta 
Rausteinshytta har åpent søndag 30. desember og deretter lørdag og søndag 

hver helg fremover fra 5. januar. 
 

Åpningstid kl. 11 - 15. Velkommen ! 

 

Vi ønsker alle en riktig 

God Jul og et Godt Nytt År ! 
 

 

God o-jul 

Nr. 3 - 2012       50. årgang 

Marsipanløpet 
 
FREM FRA GLEMSELEN 
 
JuLEHILSEN FRA LEDER 
 
Årsmøtet 2012 
 
Ranking 2012 
 
Siste side 
 



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 

Funksjon  Tlf Epost 

Leder Vanja Staff 98464696 vstaff@online.no 

Nestleder/sekretær Sjur Gjestvang 61163735 sjurgjes@bbnett.no 

Kasserer Nils Harald Staff 97114033 hstaff@online.no 

Oppmann Ingrid Ravnan 61193730 iravnan@online.no 

Trening/instruksjon Rolf P. Mo 61162624 rolfpmo@online.no 

Teknisk Svein Solerød 61163391 svesoler@online.no 

Finans Per Y. Steinsholt 61163415 per@steinsholt.net 

Trim Ola Brox 61164907 ola.brox@gmail.com 

Hytte Jan Erik Nordrum 95917906 jan-erik.nordrum@ostre-
toten.kommune.no 

PR Nils Harald Staff 97114033 hstaff@online.no 

    

    

Kontaktpersoner i OL Toten-Troll 

Nyttige internettadresser: 
 

OL Toten-Troll   www.toten-troll.no 
     www.facebook.com/totentroll 
Totenåsløyper   www.totenasloyper.no 
Mjøs-o    www.mjoso.com 
Norges Orienteringsforbund www.orientering.no 
Oppland Orienteringskrets www.orientering.no/krets/oppland/ 
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Tirsdagstrening 
 

Toten-Troll arrangerer i samarbeid med Raufoss felles trening hver tirsdag i 
gymsalen på Kolbu Skole. 

 
Foreløpig program for opplegget på tirsdager blir: 

-Vi varmer opp med løping ute fra kl 18 - 18.30 (møt ferdig skiftet) 
-Felles opplegg inne der vi prøver å få til litt styrketrening, litt o-teknikk og en 

god del variert ballspill. 
Det er garderober og dusjer vi kan bruke. 

Ta med deg en venn og møt opp til ei sosial og allsidig trening! 
 

Treningen er for alle - ung og gammal ! 

 

HUSK !! 

 

 

OL Toten-Troll 986 571 000 

Vanja overtar etter Sjur som leder Fra årets årsmøte i Bygdestua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter trening m/nye t-skjorter 
Kveldsmat etter tirsdagstreninga 



Ranking OL Toten-Troll 2012 
Løpere med mer enn 300 poeng;  P = premie;  T = troll 
 
D45  Vanja Staff   498 p  P 34 løp    4 seire   
D50  Mari Hernandez  550 p  P 37 løp    17 seire  
  Ingrid Ravnan  485 p   30 løp    1 seier 
H11-12 Jakob Mo   401 p  PT 10 løp    1 seier 
H13-14 Jonas Mo   447 p  PT 16 løp    1 seier 
H21  Sigurd Ravnan  363 p   5 løp    0 seire 
H40  Rolf P. Mo   491 p  P 13 løp    2 seire 
  Anders Sollien  397 p   6 løp    0 seire 
H50  Onno Verberne  541 p  P 25 løp    4 seire 
  Nils Harald Staff  512 p   32 løp    5 seire 
  Bjarte Lindstad  480 p   12 løp    1 seier 
H55  Sjur Gjestvang  397 p   15 løp    0 seire 
H60  Ola Brox   522 p  P 20 løp    3 seire 
H70  Svein Solerød  444 p  P 14 løp    0 seire 6 

VALG 2012 
Leder:      Vanja Staff   Ny 
Nestleder/sekretær:    Sjur Gjestvang  Ny 
Kasserer:     Nils Harald Staff  Gjenvalg 
Oppmann/rankingfører:   Ingrid Ravnan   Gjenvalg 
Leder Trening- og instruksjonskomité: Rolf Pettersen Mo  Ikke på valg 
Leder Teknisk komité:   Svein Solerød   Gjenvalg 
Leder Finanskomité:   Per Y. Steinsholt  Ikke på valg 
Leder Trimkomite:    Ola Brox   Ikke på valg 
Leder Hyttekomite:    Jan Erik Nordrum  Ny 
Leder PR-komite:    Nils Harald Staff  Ikke på valg 
Materialforvalter:    Bjarte Lindstad  Ny 
Revisorer:     Onno Verberne  Ikk på valg 
      Anders Sollien  Ny 
Vararevisor:     Marie Kristin Glemmestad Ikke på valg 
Valgkomiteen:    Hanne Beate Gjestvang Gjenvalg 
      Kristine Sollien Flaskerud Gjenvalg 
      Ingrid Ravnan   Ny 
Representanter til o-kretstinget:  Arbeidsutvalget 
Representanter til Idrettsrådet:  Leder og ett styremedlem 

 
Ola innbyr til det 10. (jubileumsløp!) 

MARSIPANLØPET 

5. juledag - lørdag 29. desember 2012 
 
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. 2,5 km 
   Løypelengdene kan bli justert noe ned dersom  
   snøforholdene begrenser løpsområdet. 
   I de to lengste løypene kan det bli innlagt gafling. 
Klasser:  D og H – i hver løype. 
Påmelding:  Innen torsdag 27.12. – på 
   - Eventor (eventor.orientering.no/Events/Show/1198)  
   - e-post til ola.brox@gmail.com 
   - 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, 1:10 000 
   Skreia, sprintkart, 1:5 000 
Terreng:  Noe snø i terrenget. Værforholdene framover vil  
   avgjøre om stiene er glatte. 
Løperdrikke: Gløgg. 
Vask:   Begrenset tilgang på dusj. 
 
Løpsleder/Løypelegger/Kontrollør: Ola Brox og Sjur Gjestvang 
 
 

Velkommen til romjulstrim!  
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http://nydalen.idrett.no/pmdb/?arrid=982
http://nydalen.idrett.no/pmdb/?arrid=982


Frem fra glemselen (fra originalmanuskript og innlegg i Totens Blad på 70-tallet): 
 

Nyfødt Toten-Troll 
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Ofte hadde je sett trolla tørne 

tidlig til samling oppe på "Hjørne" 

Blide og glade med unger og drass 

vassdunk, niste, kart og kompass 

Skulle je slå følge med dem? 

Det passte jo fint med D trettifem! 

Je måtte da kunne finne frem, 

om itte annet bli hentet hjem 

En dag bet je hodet av skammen 

og satte meg stille på Samvirke-trammen 

Beskjeden var grei: "Kjør på tommelfingen" 

Je vente og vente. Det kom da ingen? 

Jo, der var Skjærli i Pedersen-svingen 

Siden kom de i tur og orden, 

Torfinn med Opel'n, Stenbakk med Forden 

Til Sønstebyseter var mange farne 

Der var Øruds med barnet, Ingeborg og Arne, 

Sveen-unga med far og mor, 

seks blad Staff, Ruth og Thor 

Je vart litt svett da de andre fort og lett 

ordnet tel en kartbrett 

og så - til min fortvilelse 

snakket om postbeskrivelse 

A Gunda så je var litt betutta 

og sa: "Han Erling tæk seg støtt ta sekunda" 

Derfor fikk je i kjølvanne 

rutinerte, rolige Anne 

Hu la tæl palings over stokk og steiner 

Je snuble i kvist og hang fast ti greiner 

Det gikk så måsan og myrmøkka skvatt, 

det var itte fritt for je høilt på å datt 

Vi telte skritt og studerte litt 

og der - nå hadde vi jammen flaks 

der var det både postflagg og saks 

Ny jakt, nå på en kolle 

Stakkars vesle "Toten-trollet" 

Over et gjerde, tæl bars over gjerde, 

og over att en gong tæl, 

jo her ska det fort bli kvæll 

Miste retningen, det var jo trist 

Her må nok brukes kvinnelist 

Da knakte det ti en kvist - ku??? 

Ja, da vil je snu! 

Ku var det itte. Og slett itte okse, 

for hvem kan vel jukse med lyseblå bukse? 

Je ropte: "Stans, stans, 

er e itte deg a, Hans?" 

Så gikk det fra post til post 

Det var hard kost, 

for med kondisen var det så som så 

Vi sku flyge a' ma og itte gå 

Beina vart mæssom så æilt for små 

Ja, og så hadde je ei vond tå 

Tok sats for å hoppe over bekken 

Hadde nok itte helt "tekken" 

Det er klart je plumpe 

Hadde alt for tung rumpe 

Det surkle i skoa og tøiet med søle 

snakk om tøle 

Tråkke tre gonger i samma høle 

Je kom da i mål, sliten og svett 

til knekkebrød og kaffeskvett 

Til en gjeng så koslig og liketil 

hvor alt var glede, lek og smil 

Fikk smak på en sport som er helt spesiell, 

hvor arenaen er naturen selv 

Hvor hele familien kan bli med på ferden, 

hvor premiene itte teller all verden 

Musikken i pausa er fugler som traller 

en har bare stubber til seierspaller 

Og ingen synes at noen er dumme, 

om dom træler og flyg og likevæl bomme 

Jo, dette ga mersmak, her er itte tvil 

du ser meg i løypa, en dag i april 

Så kjære venner, i neste sesong 

bøy kne foran lista til D - trettifem 

Å står je itte på "Unnste sjablången" 

Ja, da går dom manngard og hente meg hem 

 
Kirsten Aschim 

JULEHILSEN FRA LEDER 

Nå som jeg er blitt leder av Toten-Troll får jeg vel komme med en julehilsen til alle lagets  

medlemmer. Det har ikke vært så mye å gjøre enda som leder. Jeg har vært på ett møte i Mjøs-o, el-

lers har jeg fått noen eposter og sendt noen videre til andre medlemmer.  

Utrolig nok har jeg enda ikke hatt ski på beina i vinter. Jeg har følt at jeg ikke har det så travelt med å 

gå på ski i år siden jeg ikke skal gå Birkebeinerrennet. Jeg har i stedet løpt på beina - det tar mye mind-

re tid. Det er alltid en del ting som skal ordnes før jul så tiden er verdifull. Så fort julekvelden er pas-

sert blir det nok noen skiturer på familien Staff. 

Ellers løper vi fortsatt o-løp stadig vekk. Nå sist søndag løp vi Nisseløpet på Ilseng i 15 cm nysnø. Det 

var med 50 løpere, og for oss som ikke lå i teten så var det fin sporsnø.  

Hjemmebakte pepperkakehjerter i premie til alle løperne.  

Lørdag 29. desember er det igjen en mulighet for o-løp. Da er det her på Hveemsåsen det skjer. Vi 

venter vel 50 løpere der også, med premie til alle. Tradisjonelt er det marsipan i  

premie, for løpet heter Marsipanløpet. Her er det løyper for liten og stor, og det hadde vært gøy om 

noen av våre nye yngre løpere ble med. Det blir løyper samme hvor mye snø det er. Det er lurt å ha på 

gamasjer. 

Innbydelse finner dere i dette Troll-tidende. 

Dette er nok det siste orienteringsløpet før våren, men jeg regner med å treffe mange av  

Toten-Trolls medlemmer i skiløypa på åsen utover vinteren, så vi holder kontakten der. 

Jeg vil dermed ønske dere alle en riktig GOD JUL OG GODT NYTTÅR! 

Hilsen Vanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lady venter bare på ny o-sesong 
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