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Årsmøte 

 Vanlige årsmøtesaker 
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Medlemsblad for OL TOTEN-TROLL 
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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 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 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 Jan-Erik Nordrum 61163820 jnordrum@bbnett.no 

PR Nils Harald Staff 97114033 hstaff@online.no 

Materialforvalter Bjarte Lindstad 90587231 bjalind@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! 
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Styrets melding til årsmøtet 

Styrets sammensetning 2013 

Arbeidsutvalget:  

Leder: Vanja Staff 

Nestleder/sekretær: Sjur Gjestvang 

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 Jan-Erik Nordrum 

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 Jan-Erik Nordrum, Hanne Beate Gjestvang, Arne 
Aas, Knut Brøste, Torfinn Staff 

PRK Nils Harald Staff 

Revisorer Onno Verberne, Anders Sollien 

Vararevisor Marie Kristin Glemmestad 

Materialforvalter Bjarte Lindstad 

Valgkomité Hanne Beate Gjestvang, Kristine Flaskerud, Ingrid 
Ravnan 

Representanter til O-kretsting Vanja Staff, Sjur Gjestvang, Nils Harald Staff 

Representanter til Idrettsrådet Vanja Staff, Sjur Gjestvang 

 

Styrets virksomhet: 

Det er siden siste årsmøte holdt 3 styremøter. 



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 

Fastsatte arrangement 2014: 

Våronnløpet/KM mellomdistanse 10. mai 2014  Kart: Hvemsåsen 
Løpsleder: Sjur Gjestvang     Løypelegger: Vanja Staff 

KM-sprint: 11. mai 2014  Kart: Lena   Løpsleder: Sjur Gjestvang 
        Løypelegger: Svein Solerød 

Marsipanløpet 29. des. 2014  Kart: Hveemsåsen Løpsleder/løypelegger: Ola Brox 

 
Medlemmer av OL Toten-Troll 

I 2013 har laget 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 2013: 

Kjønn Kvinner Menn Totaler 

Medlemmer 

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

Medlemmer 0 0 2 3 39 4 6 5 4 45 108 

Aktive medlemmer 

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

Medlemmer 0 0 2 3 15 4 6 5 4 23 62 

 
Medlemsoversikt 2012: 

Kjønn Kvinner Menn Totaler 

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 

 

Det er totalt 108 medlemmer i OL Toten-Troll. Av disse er det 46 støttemedlemmer. 

 



Trenings- og instruksjonskomiteen 
 

TIK har i tillegg til undertegnede bestått av Anders Sollien og Onno Verberne fra Toten-Troll. Vi 

har hatt 4 møter denne sesongen. De sentrale sakene på møtene har vært planlegging av årets 

treninger, TT-karusell, PR-folder, nye rankingregler og Kondisjonsorientering. I forkant av 

årsmøtet er det også planlagt et evalueringsmøte, men i skrivende stund er det ikke avholdt. 

Eivor Stensrud og Leif Anders Strande fra Raufoss IL orientering har også deltatt på møtene. 

Ingrid Ravnan (oppmann)og Vanja Staff (leder) har også vært med på noen møter. Vi har også 

samsnakket en del med Raufoss og Gjø-Vard underveis i sesongen. Den idrettslige aktiviteten 

denne sesongen er for vår, sommer og høst oppsummert i trenings- og konkurranseplanen som 

ble utgitt før sesongstart. I tillegg har det vært vintertreninger og det har vært arrangert 

klubbsamling på Rausteinshytta. De fleste aktivitetene har vært felles for Raufoss og Toten-Troll. 

Dog med flest deltagere fra Toten-Troll.  

Kort om de ulike aktivitetene: 

Vintertrening – Vi startet opp med vintertrening etter høstferien i fjor, etter at denne aktiviteten 

har ligget nede noen år. Bortsett fra i  juleferien og vinterferien har vi hatt trening hver tirsdag fra 

oktober 2012 til og med mars 2013. Treningene har foregått med utgangspunkt i Kolbu skole. Det 

har vært kombinert ute- og innetrening. Det har også vært et par gate-o-løp. Siste tirsdag i hver 

måned har vi hatt felles kveldsmat etter trening. Det har vært mellom 10 og 20 deltagere på 

treningene, både barn, ungdom og voksne har deltatt. Vintertreninga anses for å være en viktig 

rekrutteringsarena og gir rom for litt annen trening enn det vi bedriver i sommerhalvåret.  

Klubbsamling – Det ble arrangert klubbsamling på Rausteinshytta 16.-17. mars. 12 stykker fra 

Raufoss og Toten-Troll deltok. Det var plass til flere, men vi som var der hadde det veldig 

hyggelig. Vi hadde ei lita økt med skiorientering, o-bingo, og mye god mat!  

Skogsaction -  Skogsaction er navnet på rekrutteringstreninga til Toten-Troll og Raufoss. Den 

har foregått fra Stenberg og fra Raufoss skistadion. Henholdsvis før og etter sommerferien, til 

sammen 12 ganger. Avslutninga hadde vi Totenbadet med bading og pizzafest. Det har deltatt 11 

ulike løpere fra Toten-Troll på treningene, i tillegg til de fra Raufoss. Opplegget retter seg først og 

fremst inn mot uerfarne og erfarne nybegynnere mellom 10 og 13 år. Men vi har hatt både eldre 

og yngre løpere med. Det legges vekt på det sosiale og et trygt miljø, basis o-ferdigheter og 

allsidige aktiviteter. Man skal kunne møte opp uten å ha vært med på orientering og samtidig 

følge treninga. Eivor Stensrud og undertegnede har delt på å ha hovedansvaret.  

I forkant av oppstarten laget vi ”flyer” som ble delt ut til samtlige grunnskoler i Østre og Vestre 

Toten. I tillegg ble det hengt opp plakater rundt omkring og satt annonse i avisen. All PR tatt i 

betraktning var det litt skuffende få som møtte opp i starten, etter hvert har det imidlertid kommet 

flere nye så opplegget har fungert fint. Gjø-Vard ble invitert til å delta på en slik trening og møtte 

opp med flere løpere. 

O-treninger og TT-karusell - Fra i fjor forandret vi litt på tirsdagstreningene. Treningsløp som 

ikke inngikk i TT- karusellen ble erstattet med O-treninger som fokuserte på ulike tema. Det 

tradisjonelle opplegget med vanlige løyper hver tirsdag utgikk dermed. Det har vært arrangert 12 

o-treninger i terrenget i tillegg til 6 TT-karuseller. O-treningene har vært kjørt stort sett uten EKT 

for å spare arbeid, mens TT-karusellen ble arrangert på samme måten som før – med EKT. 

Klubbmesterskapet (lang) ble avholdt i fellesskap med Gjø-Vard og Raufoss på Skumsjøen. Terje 

Ruttenborg, Harald Rognlien, og Ulf Ruttenborg var medarrangører fra  Toten-Troll. Sjur 

Gjestvang hadde ansvaret for klubbmesterskap sprint på Skreia. Deltagelsen på 

tirsdagsoppleggene i sommer har vært variabelt. Fra fem til nærmere 30 stykker. Noen av disse 

har vært fra Raufoss/andre klubber, men de fleste har vært ”Toten-Troll”. 

 TT-karusellen samlet utenom klubbmesterskapet færre deltagere enn man skulle ønske, og 

arbeidsmengden per deltager blir ganske stor. I høst har det derfor vært diskutert et samarbeid 

mellom Gjø-Vard, Raufoss og Toten-Troll om å utvikle en felles cup/karusell som kan fremstå som 



mer attraktiv. Dette har vært fremlagt styret og er godkjent. Planleggingsmøte med de andre 

klubbene er nært forestående. 

 

Yngre løperes deltagelse på løp/samlinger -  De fleste yngre løperne/rekruttene har deltatt på 

Moelven-cup, klubbmesterskap og noen ordinære løp. Jonas Mo deltok i år på Hovedløpssamling 

i Stokke i juni og på Hovedløpet og O-landsleiren som foregikk i Sandefjord i begynnelsen av 

august. Han fikk en 43. plass på sprinten og en 37. plass på langdistansen og mange nye 

erfaringer og opplevelser. Undertegnede var med som leder for Oppland o-krets. 

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. Karen Øfstaas har deltatt på ei samling i regi 

av Mjøs-O, ellers har det vært liten deltagelse fra Toten-Troll på oppleggene utenom Moelven-

cup. 

Moelven Cup: 9 løpere fordelt på 31 starter er oppsummeringen for deltagelse i Moelven Cup 

denne sesongen. Det er en oppgang fra i fjor. Fem stykker fikk premie for deltagelse på 4 løp 

eller mer. Det er bra. Jon-Magnus Smestad vant spurttrøya i C-åpen til odel og eie etter finalen 

på Stenberg. Han løp flere etapper med ledertrøya – gratulerer! 

Finalen på Stenberg ble for øvrig arrangert av Toten-Troll med hjelp av Raufoss. Anders Sollien 

var både løpsleder og løypelegger og la ned en stor og god innsats som resulterte i et særdeles 

flott arrangement på en fantastisk samlingsplass i nydelig vær – perfekt. 

Kondisjonsorientering – For å prøve å vekke interessen for orientering blant ivrige trimmere, 

langrennsløpere og syklister har vi denne sesongen prøvd ut et konsept som vi har kalt 

kondisjonsorientering. Aktiviteten består i at det har blitt lagt ei relativt lett løype der en i hovedsak 

kan følge stier mellom postene. Hver post har en bokstav, og til sammen danner disse et kodeord 

ved fullført løype. Ved innsending av kodeord på SMS er man med i trekning av en premie. 

Løypene legges ut hver 14. dag på nett og deltagerne skriver selv ut kartet. Anders Sollien har 

sammen med Hansa fra Raufoss stått for opplegget.  

Friluftsliv for alle – Sammen med Raufoss hadde vi stand på Stenberg den 1. september. 

Området krydde av gamle og unge, ministre, artister og NRK. Eivor Stensrud hadde flere 

aktiviteter for de yngre og undertegnede hadde opplæring i kompassbruk med praktiske øvelser. 

Mange stoppet. En flott dag.  

PR-arbeid – Det ble i forkant av sesongen satt i gang arbeid med å lage en folder der vi 

presenterte klubbene OL Toten-Troll og Raufoss IL orientering og våre aktivitetstilbud. Dette som 

ledd i å nå ut til flere med lettfattelig og relevant informasjon om aktiviteten vår. Eivor Stensrud fra 

Raufoss og Ingrid Ravnan fra Toten-Troll har drevet frem arbeidet, og folderen ble veldig fin. Det 

ble også kjøpt inn holdere til folderne, og de ble distribuert på ulike steder i kommunene for å 

synliggjøre klubbene og aktiviteten vår. 

Sluttkommentar 

Det har vært et aktivt år i TIK. Vi har gjort alvor av mange av de målsettingene vi hadde for ett år 

siden. Vi har jobbet aktivt for at klubben og aktivitetene våre skal bli synlige også for de som ikke 

kjenner til oss fra før. Vi har forsøkt å skape arenaer for rekruttering og gode treningstilbud for de 

ulike aldersgruppene. Gjennom nytt rankingsystem har vi forsøkt å få flere løpere fra klubben til å 

reise på lokale o-løp og slik få et større klubbmiljø på disse løpene. Det gjenstår mye før vi blir 

140 o-løpere i Østre Toten (NOF’s 1% mål for 2020), men med fortsatt jobbing og felles innsats 

fra alle i klubben er det ganske oppnåelig! 

 

Kolbu 8. november 2013, Rolf Mo 

 
 

Teknisk komite 
 
Kartsituasjonen 



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. 

Starumkartet er oppdatert. Spesielt i midtpartiet. (av SS). 

Karidal er revidert i skianlegget og området rundt Stenberg. (av SS). 

Skjellungshøgda er revidert  særlig for tur-o. (av SS). 

Deler av Grøna-Fiskelausen, Kronborg og Oksbakken noe revidert for tur-o. (av Bjarte 

Lindstad). 

Området vest for Fredrikstad er under revisjon. (av SS). 

Mindre korrigeringer er foretatt i tilknytning til bruk av flere områder.  

 

Til turorienteringen er laget spesialutgaver for årets opplegg 

Det er fortsatt ønskelig med mer oppdatering  av fine turområder på åsen.  

Kartene blir skrevet ut på egen skriver. 

 

Materiell og 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 (vilt, dyreliv og grunneiere) 

Grunneierorganisasjoner, almenninger o.a. blir jevnlig informert om virksomheten vår.  

Vi har ikke hatt problemer med samarbeidet med noen.  

 

18.10.2013, Svein. 

 

 

Finanskomiteen 
 
Hovedsponsor 
Vi har nå i 3 år hatt Totens Sparebank som hovedsponsor. I tillegg ble vi av samme bank tildelt 

20.000 som gave til almennyttige formål. Dette kom etter søknad om klopper på stier, rasteplass 

og innvendig utstyr til Rausteinshytta. 

Totens Sparebank er vår bankforbindelse, og vi skal være aktive medspillere i å markedsføre 

hovedsponsoren som bankforbindelse for oss alle. 

Sponsorer 

Sponsoravtalen med Oppland Arbeiderblad ble fornyet med samme beløp som i fjor og det var 

andre året i Eidsivas 2-årige avtale med oss. 

Annonser 

Det var igjen Våronnløpet, og 17 annonsører i bygda betalte 9.000,- for sine annonser i 

programmet. 

Vi solgte kartreklame for kr. 7.000,- til 5 faste annonsører (1 av dem som avslag på premier). 

Vår 6. faste annonsør falt ut dette året, men vil trolig komme tilbake i 2014. 

Kartene til Toten-Trimmen og Våronnløpet er de viktigste objektene for disse annonsene.  

 



Vi takker alle store og små bidragsytere for inntektene til laget. 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. 

 

Skreia 8. november 2013, Per Y 

 

 

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 Lena (5 

poster), Starum (5 poster), Karidalen (10 poster), Skjærsjøen (13 poster), Oksbakken (12 poster) 

og Nyhussætra (15 poster). I tillegg har vi også i år hatt poster på kartet Flyplassen (10 poster), i 

et samarbeid mellom Raufoss IL Orientering og Gjø-Vard OL. 

Postene på Lena, Starum og i Karidalen ble satt ut til 5. mai, mens postene på åsen ble satt ut til 

26. mai. Postene på Flyplassen ble satt ut til 12. mai. Postene på Lena og Starum ble, til 

overraskelse for enkelte, tatt inn etter 15. juli, mens de andre postene har stått ute til over 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 beholdt uendret på 220 kr for tur-o-pose, mens vi igjen har tatt litt betalt for ekstra kort 

(10 kr). 

Vedlagt statistikk viser omfanget av aktiviteten. Det har i år vært en liten nedgang i antall solgte 

poser, mens antall deltakere som har registrert seg, har økt. Det er også flere som nå registrerer 

seg på nettet. Antall gullmerker har vist en liten nedgang, mens antall bronsemerker har økt. 

I 2012 var vi på 32. plass blant alle klubbene i Norge når det gjelder solgte tur-o-konvolutter! 

Og vi var best i Oppland (med 224 solgte, Gjø-Vard 149, Hadeland 77). I Hedmark er det bare et 

fellesopplegg for Hamar OK og Vang OL som har solgt mer, 268 solgte opplegg). 

Det har også i år vært plassert Geocache-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. 

Arrangement 

Sesongåpning, søndag 5. mai  

på Lena, kl. 12-15. Tradisjonelt program med salg av tur-o-poser og servering. Bra deltakelse. 

Kaffepost, søndag 25. august  

på vei til Nyhussetra, 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 20. oktober  

på Valle videregående skole, kl. 18.00. Tradisjonelt program med film fra sykkelturen Einar 

Sigstad hadde fra Kirkenes til Istanbul i vår, 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. Som vanlig også en rikholdig servering 

og loddtrekning av flere gevinster (markens grøde og fruktkurv). Frammøtet kunne vært bedre, 

men vi tror det var mye som kolliderte denne kvelden. Vi vil vurdere å legge denne avslutningen 

til en vanlig hverdag neste år. 

 

Statistikk Toten-Trimmen 



 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

              

Solgte konvolutter  209 224 223 178 210 186 215 173 189 165 166 166 158 

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

Tilleggskort 150 214 126 99 115 117 131 118 135 102 97 123 126 

Sum kort 382 461 367 293 325 303 346 291 324 267 263 289 283 

              

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

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

              

Innleverte kort 51 72 64 63 84 80 89 71 63 66 66 77 73 

Registrerte på nett 61 34 38 34 - - - - - - - - - 

Sum registrerte 112 106 102 97 84 80 89 71 63 66 66 77 73 

              

Gullmerke 74 83 71 63 65 69 64 63 48 56 54 55 64 

Sølvmerke 5 7 2 15 7 0 13 2 6 6 4 8 1 

Bronsemerke 21 11 18 11 12 11 12 6 9 4 8 14 8 

Sum merker 100 101 91 89 84 80 89 71 63 66 66 77 73 

              

40-års-plakett 1 1            

35-års-plakett 3   3 3  2       

30-års-plakett   1   2 1       

25-års-plakett  1 4 2    1     1 

20-års-plakett 1 3 2 2 1  1 3     2 

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

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

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

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

(Rekorder markert med rød skrift) 

 

Ola Brox 

 
 

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, men savner tilgang på 
stoff som ikke er egenprodusert ! 
 
 

Hyttekomiteen 
 
Høst og vintersesongen 
Sesongen 2012-2013 var en bra sesong med mye besøk på hytta. Hytta åpnet 11.november, og 
skisesongen ble lang og god med flotte forhold fra begynnelsen av desember til ut påsken. 
Vertskapene fungerte meget bra, og det var lite endringer på den oppsatte lista. 
 
Parkering og brøyting 
Allmenninga satte opp ny bom ved Nygårsetra og har ansvaret for brøyting av vegen og 
parkeringsplassen selv. Brøytingen fungerte meget bra og både vegen og parkeringsplassen var i 
utmerket tilstand hele sesongen. 
 
Vedlikehold og dugnadsarbeid 

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


Utpå vinteren røk oppvaskmaskinen i stykker og det ble kjøpt inn og montert ny umiddelbart. 
Skjærtorsdag frøs vannet, og dette skapte litt utfordringer de siste dagene hytta var åpen. Vi 
måtte bruke engangstallerkner og kopper og det gikk greit. 
 
På våren 2012 ble det hogd, kappet og kløyvd ved etter vinterstormen Dagmar, og det ble laget 
150 sekker ved som ble kjørt opp i løpet av vinteren. Det ble det hogd en mengde trær for 
utvidelse av skiløypa i fjor sommer, og en god del av disse ble kjørt opp til hytta. I tillegg ble noen 
trær mellom hytta og Rausteinstjernet hogd ned i fjor høst etter godkjenning av Fylkesmannen. 
Mye av denne veden ble kappet og kløyvd på hytta sist vinter samt at en god del er lagret i 
skålen og noe ute. I alt er det ved på hytta for mange år framover. 
 
I sommer ble det lagt belegg på doene slik at de er lettere å holde rene. Setene på sittedoene ble 
også byttet ut. 2 vaffeljern er også byttet ut. 
 
I sommer ble det gjort en del arbeid med stiene opp til hytta. Det ble laget ny sti fra Hongsetra 
opp til skiløypa, og det ble laget ny bru over elva. Det ble også lagt ut planker over bløte partier 
mellom Hongsetra og Rausteinshytta, fra hytta til sørenden av Rausteinstjernet og mellom 
Holokampen og Rausteinshytta. I tillegg ble stien mellom Hongsetra og Rausteinshytta ryddet og 
kvistet. 
 
I september ble hytta vasket og gjort klar til sesongen. Alle madrassene ble tatt ut og luftet og to 
ble kastet da de var skadet. 
 
Andre arrangement 
Den 11.august ble alle som hadde vært vertskap invitert til samling på hytta, men det var relativt 
få som møtte fram. 
Jan-Erik Nordrum var med på vegne av Rausteinshytta på den offisielle åpningen av 
Hjemmefronthytta 17.oktober. 
 
Økonomi og finansiering 
Inntektene fra salget ble bra og ga et overskudd på kr.37.000,- 
Det ble søkt om midler fra Totens sparebank til almenyttige formål på åsen, og vi fikk tildelt 
kr.20.000,-. 
 
Planer framover 
Det er kjøpt inn ventilator på kjøkkenet, og denne vil bli montert så snart det er mulig å frakte den 
opp. 
 
Det vil bli kjøpt inn mer planker til opprusting av stiene, og planen er å legge ut disse mellom 
Rausteinshytta og Tjuvåsen og mellom Hongsetra og Holokampen.  
 
Det vil bli laget nye krakker og kjøpt inn en sittegruppe til utebruk på hytta. 

 

  





Statistikk fra oppmannen 
 
Deltakelse i individuelle løp. 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Antall individuelle løp 77 72 71 64 77 90 77 66 81 87 75 71 

Antall starter TT 329 329 225 300 314 419 375 390 394 509 430 429 

Antall løpere TT 38 27 28 31 34 32 35 36 31 40 39 40 

-16 år 
17- år 

11 
27 

10 
17 

8 
20 

7 
24 

8 
26 

9 
23 

10 
25 

9 
27 

10 
21 

12 
28 

10 
29 

9 
31 

Antall rankingpremier 3* 8 7 8 8 10 12 11 11 11 7 8 

Antall starterTT- karusell 101 191 189 165 204 171 226 242 248 239 300 281 

Antall deltakere TT-karusell 40 94 103 60 71 52 74 93 73 75 91 95 

* nye rankingregler 
 

Utvalgte resultater 2013 

 
HOVEDLØP, Sandefjord 

Sprint 

H15 Nr 43 Jonas Mo 

Langdistanse 

H15 Nr 37 Jonas Mo 

O-FESTIVALEN, Kristiansand 

Sprint fredag 

H50 Nr 4 Onno Verberne 

Langdistanse lørdag 

H60 Nr 5 Ola Brox 

 

KM 

Mellomdistanse, Grue  

H45 Gull Onno Verberne 

Sprint, Kongsvinger 

D45 Gull Mari Hernandez 

H45 Gull Onno Verberne 

Langdistanse, Vang 

D40 Gull Eldrid H. Aas 

D50 Gull Ingrid Ravnan 

H21 Gull Sigurd Ravnan 

Stafett, Vang 

D150 Gull Mari, Ingrid og Vanja 

H17 Gull Sigurd, Eirik og Rolf 

H150 Gull Onno, Bjarte og Nils 

Harald 

 

VETERANMESTERSKAPET, Beitostølen 

Sprint 

D45 Nr 3 Vanja Staff 

D50 Nr 3 Ingrid Ravnan 

H50 Nr 5 Nils Harald Staff 

Langdistanse 

D50 Nr 4 Ingrid Ravnan 

H50 Nr 5 Nils Harald Staff 

Mellomdistanse 

H40 Nr 4 Rolf P. Mo 

H60 Nr 5  Ola Brox 

 

BLODSLITET, Fredrikstad 

H75 Nr 1 Svein Solerød 

 

WMOC, Tyskland 

Sprint finale 

H60 Nr 23 Ola Brox 

H75 Nr 38 Svein Solerød 

 

Langdistanse finale 

H60 Nr 25 Ola Brox 

H75 Nr 10 Svein Solerød 

 

Klubbens løpere har i år tatt hjem 42 seire. 

 



 

SLUTTORD 2013 

Nå er 2013 sesongen nesten tilbakelagt. For meg og noen til gjenstår enda tre løp - 

Tøffen, Nisseløpet og Marsipanløpet. Det er fint å ha noe å trene til, da vinteren kan føles 

nokså lang i forhold til å holde formen vedlike til neste vår. Vi har ingen store 

mesterskapstitler å se tilbake på i 2013. Da tenker jeg på NM og Hovedløp som er løp for 

den aldersgruppen som er mest profilert i media. Vi har enda ikke noen løpere som klarer 

å hevde seg i disse løpene, men vi har i alle fall en som er på vei opp. Jonas Mo løper i 

H15-16 og er nok den løperen vi har størst tro på i nærmeste framtid. Vi har pr. dags dato 

flere unge løpere enn vi har hatt på mange år. Rolf har jobbet bra i treningskomiteen 

sammen med Eivor Stensrud på Raufoss. Sammen har vi en del ungdommer som er 

med på en del løp. De fleste er ivrigst på trening, men vi får håpe vi klarer å få dem med 

på løp etter hvert. 

Av de eldre, som vi har flest av i klubben, er det flere som hevder seg blant de beste i 

landet. Mari Hernandez, Ola Brox og Svein Solerød har ofte løp med seiere. Svein vant 

klassa si i Blodslitet. Mari og Ola har diverse seiere i mange løp. Ellers kan vi andre 

glimte til innimellom. Det er veldig stas med en førstepremie når man ikke får det så ofte. 

 

Turorientering går så det suser her i Østre Toten. At vi har flere solgte tur-o-konvolutter 

enn noen annen klubb i Oppland tror jeg er fordi vi har et slikt fint turområde som 

Totenåsen. Komiteen med Ola i spissen jobber bra. 

Rausteinshyttekomiteen jobber også veldig bra med Jan Erik Nordrum i spissen. Han er 

en driftig kar som virkelig går inn for jobben.  På hytta ligger nå ved for 10 år framover. 

Han har også vært veldig mye på åsen for å bygge klopper og bruer over bekker og myr, 

med hjelp fra flere forskjellige. Rausteinshytta hadde åpent for første gang søndag 10. 

november. Selv om det var 10-15 cm nysnø kom det 21 gjester i solskinnet. 

Til våren skal vi arrangere KM mellomdistanse innlagt i Våronnløpet  10. mai, med 

samlingsplass på Skreia ungdomskole. Dagen etterpå arrangerer vi KM sprint på 

Lenakartet.  Vi får antakelig større deltakelse med et KM, så det er bare positivt.  Vi 

trenger en del arrangører denne helga samtidig som at de som vil skal få løpe selv. Så 

vær så snill og ikke legg sydenturen til denne helga.  

Jeg vil med dette takke for året som har gått, og all dugnadsvilje på våre arrangement og 

i forskjellige komiteer. Uten arbeidsvillige medlemmer hadde vi ikke greid å drive klubben. 

Gå mye på ski i vinter eller ta en joggetur i Hveemsåsen nå før snøen kommer - nå er det 

fint å løpe der. 

Takk for i år! 

 

Hilsen leder i Toten-Troll den 10.11.13 

Vanja Staff 



 



 3 

 

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

 

Siste side 
 

Gratulerer: 
 

Sjur Gjestvang 60 år 26. september 
Trond Gaarder 50 år 25. november 

 
Marsipanløpet 29. desember 

Ola arrangerer det tradisjonelte romjulsløpet - Marsipanløpet - 5. juledag. 
Innbydelse kommer senere. 

 
Sesongåpning på Rausteinshytta 

Rausteinshytta startet sesongen 10. november og har åpent hver søndag fram til 
jul. Etter nyttår hver lørdag og søndag. Åpningstid kl. 11 - 15. 

 
Sjekk føre, vær og løyper på www.totenasloyper.no 

 
 
 

Fra gamle dager: 
 
Redaktøren har bladd i gamle utgaver av Troll-
Tidende. Troll-Tidende  har i alle år stort sett 
blitt benyttet til å gi beskjeder ut til medlemmene 
og informere om kommende sesong og  
arrangementer. 
Av interesse for de som har syslet med  
turorientering opp gjennom tidene kan nevnes 
at første år det ble arrangert Toten-Trimmen var 
i 1969 med 13 poster satt ut i lodd nr 4 fra juli til 
september. Ansvarlige var Martin Haarstad og 
Stein Arne Brynilsen. 
Året etter, i 1970, var det opplegg med 18  
poster i samme område fra juli til oktober med 
Arne Ek Brynilsen som ansvarlig. 
I 1971 og 1972 var det deretter et opphold før 
det i 1973 ble satt i gang et større opplegg med 
50 poster. 25 poster fra mai til juli i området  
Fredrikstad til Laupen. Skjermene ble deretter  
flyttet til 25 nye poster i området Oksbakken - 
Tjuvåsen som stod ute fra august og ut oktober. 
Arne Ek Brynilsen var ansvarlig for opplegget. 
 
 
 
 
 

 

B 


