Returadresse: Nils Harald Staff, Fodstadgutua 96, 2850 Lena

Siste side
Marsipanløpet 29. desember

Ola arrangerer det tradisjonelle romjulsløpet - Marsipanløpet - 5. juledag Arrangement fra
Viken skytterhus. Kart Engsmarka.
3 løypelengder: 2,5 - 4 - 6 km. Fellesstart kl 12:00.
Påmelding innen søndag 27.12. på Eventor. Der finner du også fullstendig innbydelse.
Sett av dagen for litt romjulstrim!
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53. årgang

Kort info fra årsmøtet
Stolpejakta i 2015

Rausteinshyttefest lørdag 20. februar

Det blir fest på Rausteinshytta lørdag 20. februar for alle Toten-Trolls medlemmer
over 18 år.
Mulighet for overnatting.
Innbydelse med flere detaljer kommer på nyåret.
Sett av helga nå !

Rausteinshytta

Rausteinshytta har åpent hver lørdag og
søndag etter nyttår (fra 2. januar).
Hytta er stengt i romjula.
Åpningstid kl. 11 - 15 begge dager.
Velkommen !

Vi ønsker alle
en riktig

God Jul
og et
Godt Nytt
Orienterings-År !

internasjonal sesong
Nytt fra treningskomiteen
Siste side

Klubbmesterskap 08.09.2015
Flyplassen
N-åpen
Amund Flaskerud
D15-16
1
Karen Johanne Øfstaas
D17
1
Kristine Sollien Flaskerud
2
Guro Mo
D50
1
Vanja Staff
H13-14
1
Jakob Mo
2
Håvard Gjestvang
H17
1
Anders Sollien
2
Håvard Kvamme
3
Jonas Mo
H50
1
Nils Harald Staff
2
Bjarte Lindstad
C-åpen
1
Sigurd Kvamme
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www.toten-troll.no
Redaktør

Nils Harald Staff
hstaff@online.no

Redaktøren ønsker innlegg til neste nummer !

Kontaktpersoner i OL Toten-Troll
Funksjon

Tlf

Epost

Leder

Trond Flaskerud

93028195

trondfla@hotmail.com

Nestleder/sekretær

Sjur Gjestvang

61163735

sjurgjes@bbnett.no

Kasserer

Nils Harald Staff

97114033

hstaff@online.no

Trening/instruksjon

Anders Sollien

95763350

anders.sollien@gmail.com

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

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@gmail.com

Totenåsløyper
Mjøs-o
Norges Orienteringsforbund
Oppland Orienteringskrets

34:09
1:20:42
1:00:45
1:38:46

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

OL TOTEN-TROLL
Org.nr.: 986 571 000

TIK har hatt planleggingsmøte og det er klart for vintertrening.
Det blir noen forandringer fra forrige vinter:
Klubbtreningene blir som før på tirsdager. Oppmøte kl. 18.00 på Kolbu
skole. Vi deler inn i 3 grupper:

41:09
51:35

1) 8-12 gruppa har opplegg i gymsal mellom kl 18.00 og 19.00
2) 13-16 gruppa løper ute sammen med de voksne fra 18.00 til ca 18.45. I
gymsal fra 18.45 (sammen med 8-12). Fra kl 19.00 fortsetter de treninga
sammen med de over 16.
3) Over 16 har løping fra 18.00-19.00, deretter basistrening (styrke, balanse
og koordinasjon) og litt ballspill til slutt.

50:45
1:02:49
1:13:54

Treninga er ferdig kl 20.00. for 13-16 og over 16.
For 8-12 er treninga ferdig kl 19.00. De kan da drive med ulike aktiviteter
utafor gymsalen til foreldre er ferdige. (lekser, spill etc.)

41:12
42:25

Det blir som før kveldsmat siste tirsdag hver måned! Da slutter vi treninga kl
19.30. Ta med ett pålegg hver disse gangene.
Gymsalen kan bli opptatt pga skolearrangement, da gis det beskjed på mail/
hjemmeside. Siste trening før jul er ikke bestemt.

56:22

36:33

Klubbmesterskap sprint 22.09.2015
Lena sentrum
Kort løype 2 km
1
Steinsholt,Per Y.
20:05
2
Sollien,Johannes Bjørke 22:34
Lang løype 3 km
1
Staff,Nils Harald
19:05
2
Sollien,Anders
19:28
3
Mo,Jakob
20:31
4
Lindstad,Bjarte
20:48
5
Staff,Vanja
23:04
6
Gjestvang,Håvard
24:27
7
Martinsen,Jens
24:41
8
Kvamme,Sigurd
27:12
9
Hoel,Kasper
28:41
10
Sollien,Marthe Bjørke
33:29
11
Flaskerud,Amund
49:44

Nyttige internettadresser:

OL Toten-Troll

Nytt fra treningskomiteen:

Natt-O og Gate-O treninger
Erlend Slokvik og Kjersti Småstuen står for opplegget her. Treningene er
åpne for alle, men tilrettelagt for ungdommene i 13-16 gruppa.
Erlend vil følge løperne i skogen.

Tirsdag 22/12 kl. 1800 er det trening og julegrøt for ungdomsgruppa hos
Kjersti og Erlend i Kronborgsæterlinna 63.

For 50 år siden:
Tegning fra Troll-Tidende
nr. 1 - januar 1966

Grasrotandel - Gi din støtte til OL TOTEN-TROLL!
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BULGARIA
To land jeg ikke hadde besøkt før fikk jeg med på en langhelgtur til Romania og Bulgaria. Løpene gikk rett ved grensebyen Ruse. To vanlige løp
i nydelig natur litt inn i Bulgaria langs elven Lom. Jeg løp med kamera en
dag og bommet fordi jeg konsentrerte meg mer om naturen enn postene. Øl før start og etter målgang syntes å være normalen og stemningen
var avslappet. Jeg tok taxi ut til løpene, men tilbake til byen fikk jeg sitte
på med lokale løpere. Søndag kveld var det nattløp i en stor park i Ruse.
Mandag skulle de
arrangere sprintstafett, men siden
jeg reiste alene
sto jeg over dette
løpet og dro tilbake mot Romania
der jeg hadde
flybillett. Også
svært rimelige
land og enkelt og
greit å reise med
lokal transport.

Kort informasjon fra årsmøtet 20. november 2015:
Noen kommentarer til utsendt årsmelding som kom på årsmøtet:
Kart: Noen kart som Bjarte og Vanja har jobbet med er nytegning av områder med eldre
kart. Svein kaller det revidering når man tegner kart på tidligere kartlagt område, selv om
de har startet på nytt grunnlag.
Tur-o: Noen synes at enkelte poster har vært vanskelig å komme fram til pga kryssing av
elver og lignende. Vanskelig terreng (Fanganhøgda). Positivt med variert terreng.
Leder: Bra aktivitet, svak økning. Folk gjør jobben sin. Takker alle for god innsats i løpet av
året.
Stolpejakt: Stolpejaktas rolle i klubben. Startet som en selvoppnevnt komité. Mye midler
og stor aktivitet. Brukes også litt i treningssammenheng i klubben. Markedsføres ikke med
o-terminologi for å gjøre det lettere tilgjengelig. Markedsføres som helsetiltak.
Hva med finansiering i årene framover? Så langt har finansieringa gått greit, og det ser ut til
å fortsette slik de nærmeste årene. Likevel er det greit å legge til side en reserve for år med
mindre inntekter.
Regnskap: Bra overskudd.
Medlemskontingent uendret for neste år.

UKRAINA
Den siste og kanskje mest eksotiske turen var til Kiev i Ukraina i
begynnelsen av oktober. Ukraina er mer eller mindre i krig med
Russland, men det påvirker ikke livet i Kiev så veldig. Byen ligger langt fra Krim og hadde flybilletter på billigsalg. Her
fant jeg et helgeløp bestående av lørdag ute i terrenget og søndag en bysprint. Til lørdagens løp fikk jeg kjøre med
noen lokale løpere - ei dame som hadde vært på landslaget og deltatt i VM men nå hadde et litt roligere år etter å ha
født sin tredje sønn på få år.
Løpet gikk på kartet fra VM finalen i
mellomdstanse fra 2008 (eller noe slikt).
Det var svært krevende, der braskete blir
et alt for mildt ord – tett tornekratt er
nærmere. Bom og tull for min del og
tilslutt gikk kompasset i stykker og jeg
hadde nok med å finne veien til mål.
Søndagens sprint i litt park og litt bygater
ble imidlertid en mye morsommere
opplevelse – og byen Kiev kan anbefales
for sightseeing, interessant og mye å se.

VALG 2015
Leder:
Nestleder/sekretær:
Kasserer:
Leder Trening- og instruksjonskomité:
Leder Teknisk komité:
Leder Finanskomité:
Leder Trimkomite:
Leder Hyttekomite:
Leder PR-komite:
Materialforvalter:
Revisorer:
Vararevisor:
Valgkomiteen:

SVERIGE
Ble flere løp i Sverige også, både i april og
august, men det er ikke like eksotisk.

Trond Flaskerud
Sjur Gjestvang
Nils Harald Staff
Anders Sollien
Svein Solerød
Per Y. Steinsholt
Ola Brox
Jan Erik Nordrum
Nils Harald Staff
Bjarte Lindstad
Onno Verberne
Kjersti Småstuen
Marie Kristin Glemmestad
Kristine Sollien Flaskerud
Jens Olav Hveem

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

Blomsteroverrekkelse til avtroppende TIK-leder Rolf P. Mo og Torfinn Staff for lang og tro
tjeneste i hyttekomiteen.

Deltagelse på slike svært lokale løp gir ofte litt annerledes arrangement, men likevel hyggelige opplevelser fordi man
tross alt treffer likesinnede. Ikke alltid lett å snakke med folk, og i land som i tillegg ikke bruker vårt alfabet kan det
være litt vanskelig å finne ut info om løpene. Men det gode er at de har vært svært hjelpsomme med hensyn til transport og betaling av løpene har jeg bare gjort ved ankomst. Premieutdelingen er sjelden veldig interessant, men noen
medaljer har det blitt – og noen har jeg reist i fra!
I tillegg til løpene som er nevnt ble det noen i Sverige og til sammen omkring 70 konkurranser (inkl litt terrengløp) for
meg i 2015.
Og skulle du ville lese mer fra løpene (og andre konkurranser) finnes det på bloggen www.marih.no
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Årsrapport 2015
«Sprek på Toten» - Stolpejakten i Østre Toten

Internasjonal sesong
Selv om resultatene i Norge ikke har vært noe å skryte veldig av i 2015, har sesongen for min del vært svært morsom.
Å kombinere reiser i forskjellige land, med o-løp er interessant. Jeg forsøker ofte å velge lokale løp som ikke nødvendigvis har mange andre internasjonale deltagere. Da må man riktignok ordne opp med alt selv og det er ikke alle som
verken har informasjon på engelsk eller svarer særlig ofte på mail. Men årets "kombinasjoner" har gitt gode opplevelser og løpene har vært lokale tradisjonsløp som absolutt kan anbefales.

Sprek på Toten er et gratis, fysisk lavterskeltilbud i nærmiljøet, med fokus på folkehelse, der målet er å få flere i fysisk
aktivitet og derigjennom en sprekere befolkning. Opplegget har vært tilgjengelig for hele befolkningen, i alle aldersgrupper, fra barnefamilier og skolelever til pensjonister, for ulike trimgrupper, for tilreisende/besøkende – og for
personer med ulike funksjonshemninger. Et delmål har også vært at bygdas befolkning og besøkende skulle bli bedre
kjent i bygda vår.
Det er en egen komité som står for dette i klubben; Svein Solerød (kart), Per Y. Steinsholt (økonomi), Sjur Gjestvang
(info) og Ola Brox (leder). Vi har et nært samarbeid med Arnfinn Pedersen (Gjø-Vard), som er ansvarlig for samordning
av opplegget i regionen.
Opplegget har i år bestått av 75 stolper, med 25 stolper på hvert av kartene over Lena, Skreia og Kapp. Stolpene har
en fargekode som viser til 4 ulike vanskegrader. I tillegg har de en bokstavkode og en QR-kode. Mange av stolpene har
vært plassert slik at de også kan nås med rullestol. Stolpene har omtrent ikke vært utsatt for hærverk.

TYRKIA
På vinteren arrangeres Antalya O-days med 4 løp. Feriestedene ligger fortsatt stille og man kan ikke beregne strandliv
mellom løpene. Til gjengjeld er de store hotellene superbillige. Vi fulgte arrangørens opplegg og bodde på et flott sted
ved stranda med full pensjon til lav pris. Arrangøren organiserte også transport til løpene. Løpets over tusen deltagere
besto hovedsakelig av lokale militær-gutter som mer eller
mindre ble tvunget til å ta orientering. De løper fort men
forstår ikke egentlig kart. Det betyr lange pauser på kartene
og timesvis ute i skogen. Terrenget viste seg å være relativt
krevende. Høyt oppe i fjellet over Alanya var det steinete og

Kartbrosjyrene ble delt ut gratis i alle postkasser i kommunen i slutten av april og har også vært tilgjengelig mange
steder i kommunen. Kart med stolpeplasseringer har også vært tilgjengelig via nettsiden, stolpejakten.no, og på en
app for smarttelefon. Det har vært 3 ulike måter å registrere stolpene på: innsending av kodene, registrering av kodene på nettsiden eller ved å registrere QR-kodene med smarttelefonen. For å gjøre opplegget mest mulig tilpasset
skolene, har alle skolene fått en pdf-fil med det aktuelle kartet i A4-format.
Det har vært stor deltakelse. Sesongen ble avsluttet 1. november. Vel 1400 personer har registrert seg digitalt eller
manuelt som deltakere i Østre Toten. På nettsiden og manuelt er det i alt registrert vel 1700 unike stolpejegere i
opplegget vårt. Ut over "våre egne" er det mange deltakere i Gjøvik og Vestre Toten som har benyttet seg av opplegget vårt. Til sammen er det registrert rundt 55000 stolpebesøk i Østre Toten! Og mange av "våre egne" har også deltatt i nabokommunene. Også de fleste elevene på skolene i kommunen (rundt 2000) har benyttet tilbudet. Opplegget
har vært svært populært til bruk i kroppsøvings-timer. Vi vet også at svært mange av disse – og andre – har deltatt
uten å ha registrert seg. Vi antar derfor at minst 4000 personer har vært aktive i Østre Toten. Midt i november blir det
foretatt en trekning av mange gjeve premier.
Sprek på Toten - Stolpejakten har vesentlig blitt finansiert gjennom midler fra Oppland fylkeskommune, Gjøvikregionen (Regionrådet), Østre Toten kommune og Totens Sparebank. Toten Treningssenter, Toten Økonomitjenester,
Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB har også bidratt med store beløp. Alle disse (bortsett fra Østre Toten
kommune) har gitt sine ytelser gjennom prosjektets fellesopplegg
etter fordelingsnøkkelen: 50 % til Gjøvik og 25 % til hver av Totenkommunene, ut fra befolkningstallet i kommunene. I tillegg har lokalt næringsliv – 16 bedrifter i Østre Toten – bidratt positivt gjennom
gode annonseavtaler og med materiell og gavepremier. Også noen
enkeltpersoner har støttet prosjektet med beløp.

gamlebyen. Variasjonen var det ikke noe å si på.
SERBIA
Kopaonic Open 5-dagers i nasjonalparken sør i Serbia ble sommerens høydepunkt. Med backpacking i Kosovo, Montenegro, Bosnia-Herzegovina i tillegg til ei uke med flotte o-løp, er ferien perfekt for min del. Kopaonic har vært arrangør
for noen større internasjonale løp (junior-EM?) og skiområdet i midten er omkranset av 30 km2 med orienteringskart.
Det er nye kart og nye områder hvert år til dette arrangementet. Til tross for at det er et fint arrangement i et godt
orienteringsterreng, er det få nord-europeiske deltagere. I år var vi 4 norske som de mest "eksotiske" og vi ble tatt
veldig godt i mot av de lokale løperne. Også her var det "offseason" siden arrangementet går i et populært skianlegg, med
mange heiser, hoteller og skibutikker. Hotellene var ekstremt
rimelige og igjen duket for litt luksus til lav pris.
5 dagløp, inkludert en sprint i en naboby i lavlandet, og et
nattløp som "bonus" var tilbudet. Skogsløpene ble ekstra krevende fordi mye skog var falt ned i stormer og nasjonalparken
ikke hadde midler til å rydde fortløpende. Og over tusen meters høyde merkes også. Nattløpet regnet jeg med skulle bli en
enkel sak siden starten var lagt inne på hovedtorget i landsbyen, men etter en enkel førstepost dro vi ut i bushen med
krevende poster og braskete terreng. Halvveis datt jeg i en
bekk og kartet ble delvis ødelagt, men heldigvis var det noen
andre løpere å følge etter og jeg merket snart at mange lette
etter postene. Dermed kom jeg greit igjennom også natten.

Sprek på Toten - Stolpejakten i Østre Toten har blitt en suksess utover
det vi kunne ha forestilt oss – og har rekruttert deltakere i alle aldre.
Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på opplegget fra brukere,
både fra organisasjoner og fra mange enkeltpersoner. Det har blitt
rene "farsotten", og har vært et hyppig samtaleemne. Vi er ydmyke
og takknemlige overfor denne oppslutningen. Det gir oss ekstra
motivasjon til å gyve løs på neste sesong. Da planlegger vi inntil 100
stolper på i alt 4 kart.
Vi vil takke alle samarbeidspartnere og årets deltakere for en
utrolig sprek sesong med stolpejakt.
Skreia, 4. november 2015

Svein Solerød

Per Y. Steinsholt Sjur Gjestvang

bratt og svært krevende orienteringsmessig. Med
lange startintervaller og som nevnt mange som brukte
lang tid, var det lagt opp til at løpet tok hele dagen.
Den nest siste dagen løp vi i nysnø på tusen meters
høyde, mens den siste var et trivelig spintløp i sol i

Ola Brox
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