Returadresse: Nils Harald Staff, Fodstadgutua 96, 2850 Lena

Siste side
Gratulerer
Ingeborg Ek Brynilsen 90 år 24. februar
Roger Andresen 60 år 28. januar
Vanja Staff 50 år 26. juni

LØPSTØY
Det er flere som har spurt etter nye overtrekksdresser.
Vanja kommer derfor til å skaffe nye nå på bestilling.
Pris overtrekksdress barn/ungdom kr 500,- voksne kr 750,-

Bestilling gis til Vanja innen 8. juni
på epost vstaff@online.no eller tlf 98464696
Løpstøy er det noe av på lager. Ta kontakt!
Gamle overtrekksjakker selges på tilbud kr. 150,-

Nr. 1 - 2014

52. årgang

Informasjon om klubben
aktiviteter i 2014

FREM FRA GLEMSELEN
Siste

Ellers anbefales bruktsalg av utvokste dresser. Hvis noen har til overs kan Vanja
legge det ut på hjemmeside og Facebookside.

Jon Magnus på nest siste post på KM sprint på Lena 11. mai.

Tidlig vårløp på Hveemsåsen med nesten sludd i lufta.
Løypelegger byr på bål, varmt drikke og tak over huet!

På Østre Toten vil stolpene bli satt ut i områdene rundt Lena og Skreia. I Vestre Toten
blir tilsvarende utplasseringer rundt Raufoss. Gjøvik får i år også med Biri og Snertingdal som utplasseringssteder, men først etter sommerferien. Totalt 50 poster på Østre Toten, 30 i Vestre og 120 på Gjøvik (65 før sommerferien).
Det gjelder å registrere kodene på hver enkelt stolpe. Kart og registrering av stolper
kan skje manuelt, digitalt eller via en nedlastbar app på mobilen.
Kontaktperson i Toten-Troll Ola Brox

Medlemsblad for OL TOTEN-TROLL
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Redaktøren ønsker innlegg til neste nummer !

FREM FRA GLEMSELEN

Litt historie - fra Troll-Tidendes 1. årgang - nr. 3 - juni 1963:

Kontaktpersoner i OL Toten-Troll
Funksjon

Tlf

Epost

Leder

Vanja Staff

98464696 vstaff@online.no

Nestleder/sekretær

Sjur Gjestvang

61163735 sjurgjes@bbnett.no

Kasserer og PR

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

Rausteinshytta

Jan Erik Nordrum

95917906 jan-erik.nordrum@ostretoten.kommune.no

«TOTENÅSLØPET GÅR 7. JULI
REKORDDELTAGELSE VENTES.
Toten-Trolls tradisjonelle nasjonale orienteringsløp blir trulig litt av en stormønstring i år. Det er ingen konkurrerende arrangement i hele Sørøstlandet
denne dagen, og selv om ferietida er begynt, er det mye som tyder på storinnrykk også av landets beste løpere.
Løpsleder er Martin Haarstad, og vi spør Haarstad om han vil røbe noe om
arrangementet.
- Løyper, startsted og lignende er selvfølgelig hemmelig, svarer han, men vi
kan jo røbe at løpet går på et godt kart i 3 farger med målestokk 1:25000 og
10 m ekvidistanse. Aage Prestsæter og Gunnar Narum er ansvarlig for løypene sammen med løypekontrolløren, Peder Elton, så den siden av arrangementet er i de beste hender. Det er også oppnevnt en stor stab av erfarne
folk til å stå for de forskjellige sider av det tekniske arrangement.
Ellers kan nevnes at det blir merket fra Skreia til samlingsplass, der det blir
høytalertjeneste, så publikum kan få høve til å følge løpet.»
Som man kan se - litt andre tider for 51 år siden !

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

www.toten-troll.no
www.facebook.com/totentroll
www.totenasloyper.no
www.mjoso.com
www.orientering.no
www.orientering.no/krets/oppland/

Du som tipper
- husk Grasrotandelen !

OL Toten-Troll 986 571 000
2
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Turorientering - Totentrimmen:
Turorientering gir mulighet til å finne orienteringsposter og oppleve naturen i eget tempo og
når man selv ønsker det. Postene henger ute hele sommeren.
Totentrimmen i 2014 er 70 poster på områdene Hveemsåsen, Karidalen, Myrsjøen, Bygdeborgen (Grøna/Fiskelausen), Skjellungshøgda (Torsætra) og Flyplassen (Reinsvoll 10 poster i samarbeid med Raufoss og Gjø-Vard).
Kontaktperson Ola Brox

Kort informasjon om OL Toten-Troll:
1. Hvorfor bli medlem?
Som medlem av OL Toten-Troll får du tilgang til et godt miljø med likesinnede i alle aldre
som trives i skog og mark.
Klubbens medlemmer får:
- fri startkontingent ved deltagelse i terminfestede o-løp når påmelding skjer innen
påmeldingsfristen. Ved påmelding etter fristen må løperen selv dekke
etteranmeldingstillegg. Løpere som har meldt seg på løp og ikke stiller, må selv dekke
startkontingenten dersom det ikke er gyldig fritak (sykdom, skade el.l.)
- løpsdrakter og klubbdrakt (overtrekk) til subsidierte priser

Aktivitet og antall medlemmer er med å påvirke hvilken støtte klubben får fra det
offentlige. Det er viktig at alle støtter opp om klubben selv om aktivitetsnivået hos hver
enkelt varierer.
2. Hvordan bli medlem?
Er du interessert i å bli medlem - konto for innbetaling av medlemskontingent:
2050 31 07512
eller ta kontakt med kasserer - epost hstaff@online.no tlf 97 11 40 33
Husk å oppgi navn og fødselsdato ved innbetaling.

Medlemskontingenten i OL Toten-Troll er som følger:
Aktive t.o.m. 16 år
kr. 100,Aktive 17 år og eldre
kr. 200,Støttemedlemmer
kr. 100,Familie (med samme adresse)
kr. 400,3. Hvor finnes informasjon? - Hjemmeside, e-post, sms-lister. Hvem kontakter man for å
komme seg på listene og få informasjon?
Klubbens hjemmeside på internett: www.toten-troll.no
Facebook: www.facebook.com/totentroll
Ønsker du informasjon på epost - send en melding til webmaster@toten-troll.no - så blir
du med på lista som mottar direkte informasjon.

«Sprek på Toten»
Stolpejakt - «Sprek på Toten»:
Toten-Troll har i år satt i gang prosjektet «Sprek på Toten» i samarbeid med Gjø-Vard og
Raufoss.
Toten-Troll har satt ut 50 stolper på bygda med 25 på Lena og 25 på Skreia.
Kart for Stolpejakta er delt ut gratis i posten til alle postkasser i kommunen. I tillegg er det
lagt ut kart på flere steder i kommunen. Kartutsnitt kan også lastes ned som PDF-filer for
printing fra stolpejaktens nettside www.stolpejakten.no.
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4. Hvordan få tak i utstyr? - Brikker og
personlig utstyr. Hvem kontakter man?
Løpsutstyr i klubben (løpsdrakter, overtrekk
m.m.) får du tak i hos klubbens
draktansvarlige:
Vanja Staff, Fodstadgutua 96, 2850 Lena
epost vstaff@online.no tlf 98464696
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5. Hvordan melde seg på løp?
Stort sett alle o-løp på terminlista i Norge har påmelding via o-forbundets påmeldingssystem Eventor. Klubbens medlemmer registreres som brukere på Eventor ved å ta kontakt
med administrator av klubbregisteret. Send epost til webmaster@toten-troll.no eller
melding til tlf 97114033, så får du brukernavn og passord.
6. Faste begivenheter - Årsmøte og premieutdelinger, sesongavslutning Furugampen, de
viktigste begivenhetene som er faste.
- Årsmøtet i OL Toten-Troll foregår hvert år i november og innkalles med 1 måneds varsel.
- Sesongavslutning Furugampen. Sosialt opplegg med pizza etter løpet Furugampen på
Hamar lørdag 27. september.
- Sesongavslutning og hyggekveld for Totentrimmen på Valle videregående skole torsdag
16. oktober 2014 kl. 19:00.
- Sesongavslutning for klubben med premieutdelinger m.m. foregår vanligvis i slutten av
oktober. Avslutningen annonseres på forhånd.

Aktiviteter i 2014:
Tirsdagstrening:
O-teknisk og konkurransetrening for alle aldre og nivåer, men hovedvekt for de over 13 år.
Dato
Merket fra
3. juni
Raufoss sentrum
VestMjøsa-cup
17. juni
Karidal skisenter
VestMjøsa-cup
12. august Bruflat
19. august Lindholm, Lensbygda
26. august Skumsjøen
VestMjøsa-cup
2. sept.
Lindholm, Lensbygda
9. sept.
Klubbmesterskap
16. sept.
Karidal skisenter
VestMjøsa-cup

Oppvarming på o-treningen

Mjøs-O - Moelven Cup:
Et spennende konkurransetilbud for løpere fra 10-20 år fordelt på 5 onsdager rundt Mjøsa.
Tilbudet er for både nybegynnere og erfarne løpere.
Det er felles avreise fra Raufoss og Lena.
Rankingløp i 2014:
Følgende løp er tellende som rankingløp i 2014:
lør 10. mai KM mellom Hveemsåsen, Skreia
søn 11. mai KM sprint Lena
søn 18. mai Valset/Stange Brynsåsen, Stange
lør 24. mai Myrsprinten Vang
søn 1. juni Hadelandsløpet Grua
søn 8. juni Løvspretten Mosjømarka, Løten
lør 21. juni O-land mellom Øverby, Gjøvik
søn 17. aug. Mjølnerløpet Elverum
lør 23. aug. KM-lang Brandval/Kongsvinger
lør 27. sept. Furugampen Hamar OK

«Skogsaction» - torsdagstrening:
Skogsaction med hovedvekt på nybegynnere fra 8-12 år.
Alle er velkomne til trening hver torsdag fra 15. mai. Ingen forkunnskaper nødvendig!
Møt i treningsklær kl. 18:00.
Oppmøte Raufoss skistadion:
5. juni, 12. juni og 18. september.
Oppmøte Stenberg:
14. august, 21. august, 28. august, 4. sept. og 11.sept.
Kontaktperson trening Rolf Pettersen Mo

Rankingen er for løpere opp til 34 år.
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