ÅRSMELDING FOR ORIENTERINGSGRUPPA BUL-TROMSØ 2021
Organisering
Leder: Liv Karen Johannessen
Kasserer: Arntraut Götsch (gikk inn i styret juni 2021), Ole Martin Fuskevåg fungerte om kasserer
frem til juni.
Sportslig leder : Geir Moholdt
Styremedlem: Anna Karlqvist
Styremedlem: Kari Lofthus (gikk inn i styret august 2021)

Styremedlemmer i o-krets: Anne Urset og Atle Iversen

Styret har avholdt 6 styremøter i perioden mars 2021-februar 2022. I tillegg har noen saker blitt
diskutert skriftlig på mail og Messenger når det har vært behov for raske avklaringer.
O-Gruppa Medlemmer pr. 31.12.2021
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9/8

16/18

11/9

67/62

103/97

Kartarbeid
I 2021 har ungdommer i klubben tegnet skolekart i skolekartprosjekt «Orientering – kart i skole og
fritid» gjennom Norsk orienteringsforbund og Statsskog. Skoler med nytt kart fra oss er Kroken skole,
Krokelvdalen skole og Stakkevollan skole. Vi har fått midler fra Troms fylkeskommune for tegning av
sprintkart til Barents Summer Games. Vi har i løpet av 2021 gjort avtaler med karttegner for tegning
av kart til O-idol 2021 i Ramfjordmoen og Tromsø-syd.
Arrangement
Sesongen 2021 ble sterkt preget av korona, med avlysninger og veldig redusert løpstilbud. På
vinteren ble den planlagte løpshelga med Norges-cup i ski-orientering avlyst. På vårsesongen var det
bare ungdommene som hadde lov å konkurrere. BUL arrangerte derfor sprintløp på Finnsnes i
samarbeid med OK Silsand. I tillegg til våre egne ungdommer fikk vi med noen barn og unge fra
Silsand. Vi arrangerte også en mellom distanse i Skibotn for ungdommene, men der også voksne
kunne delta som trening. På høstsesongen ble det åpna opp igjen for alle årsklasse og vi arrangerte ei
helg med KM natt (fredag 8/10) i Folkeparken, Krampetrekning (lørdag 9/10) på fjellet fra
Finnvikeidet og Gullskoløp (søndag 10/10) på Midt-Tromsøya.

Det ble gjennomført 17 o-cup løp på ulike kart rundt Tromsø. På grunn av smittevernhensyn var det
ingen stempling eller tidtaking på de første løpene, men utover sesongen ble tiltakene lempa på og vi
kunne begynne å normalisere løpene med tidtaking. Vi fikk tilbakemelding på at folk satte pris på at
det ble mulig å løpe orientering også under rådende tiltak. Også i år hadde vi tilbud om "ukas løype"
for de som heller ville dra ut på egenhånd. Det er vanskelig å anslå hvor mange som benyttet seg av
disse tilbudene hver uke, men tilbakemeldinger og veivalgsopplastinger på Livelox indikerer at det i
hvert fall var et titalls personer hver uke.
Også i år avslutta vi sesongen med o-treff. Denne gangen på Skarphuset, med moro-o-løp først og så
pizza inne etterpå.

Treninger
Det har vært bra treningsaktivitet gjennom året. Geir lagde en god plan for fordeling av ansvar til otekniske tirsdagstreninger. Disse treninger ble veldig vellykket med stort sett godt oppmøte fra
klubbens medlemmer gjennom hele vår og høst. I vinter har Arntraut, Anna og Rune regelmessig
arrangert løpetrening på lørdager og styrketrening på tirsdager.
På høstsesongen startet et tilbud med orienteringsaktiviteter for barn. Tilbudet var foreldredrevet og
det var ca 10-12 barn m/foreldre som deltok.
Sportslige resultater
Vårens konkurransesesong ble veldig amputert på grunn av flere korona-avlyste arrangement, ikke
minst Jukola der det var planlagt klubbtur til Rovaniemi med buss.
Den nasjonale sesongen startet først med o-festivalen i slutten av juni, hvor to av klubbens
juniorløpere klarte å kvalifisere seg til EYOC (junior EM i orientering). Begge gjorde gode løp i EM,
med Hans sin 5.plass på sprint og Elisa sin gode stafettetappe for det norske laget (laget endte som
nr 7) som høydepunktene.
Høstsesongen var desto travlere med mesterskap på rekke og rad.
Først ute var deltakerne på HL, hvor BUL stilte med tre løpere. Det ble to topp-ti plasseringer på
Ronja Götsch Iversen i D 14 og premieplass på Emil Vierinen på sprinten i H 15. I tillegg var de to med
på 1. laget til TrOK på kretsstafetten, hvor det ble en sterk 12. plass.
BUL hadde også gode resultater i Nordnorsk mesterskap i Bodø. Individuelt ble det 5 Nordnorske
mestre fra BUL på sprinten og 4 på langdistansen i nydelig terreng. På stafetten ble det gull i D15 og
H150.
Så var det fire NM-helger på rekke og rad i september der BUL stilte med fyldig og sterk tropp i
juniorklassene. Elisa Götsch Iversen fikk med seg en sølvmedalje på knock-out-sprint i D 17-18 og
Hans Urset tok en bronsemedalje i H17-18 på NM mellomdistanse i Porsgrunn. I tillegg ble det tre
topp ti plasseringer på forskjellige NM-distanser på hhv Hans Urset og Elisa Götsch Iversen og en
topp-ti-plassering på Idunn Strand og Jonatan Graversen. På skogsstafettene klarte BUL dessverre
ikke å stille lag pga sykdom og/eller skade blant løperne som var med.
I Norgescupen sammenlagt ble Hans nummer 5 og Elisa nr. 9. Hans er også i 2022 med på
juniorlandslaget, mens Idunn er på ski-o rekruttlandslaget.

Tur-orientering, 100 i Tromsø og Stolpejakt
O-gruppa gjennomførte 3 tur-o-opplegg i 2021: Ski-tur-o på 3 kart (Hermannsåsen, Tisnes og NordTromsøya), vanlig tur-o (Movika, Skjegghaugen, Nord-Tromsøya, Ramfjordmoen og Skittenelv) og
100-i-Tromsø (7 kart på Tromsøya, 2 på fastlandet og 1 på Kvaløya) på sommeren. De fleste kartene
ble lastet ned fra turorientering.no, men vi solgte også en del konvolutter fra resepsjonen på
hotellet/BUL-kontoret, og direkte til to bedrifter. Pga ny nettplattform for turorientering.no har vi
ikke i skrivende stund tilgang til statistikk for antall deltakere i 2021, men inntektene er bortimot
doblet fra 2021 til ca 40 000.
O-gruppa arrangerte også et Stolpejaktopplegg med 10 stolper i forbindelse med brannvernuka.
Dette var et oppdrag vi fikk betalt for (5000,-), men som også ga oss erfaring med å arrangere
Stolpejakt. Stolpene sto ute i 1,5 måned og vi hadde 316 deltakere. Dersom vi får finansiering
planlegger vi å starte opp Stolpejakt i større skala i 2022.

Økonomi
O-gruppa sitt regnskap for 2021 viser et overskudd på 149.500 kr. Det var på forhånd budsjettert med
et overskudd på 37.500 kr.
I 2021 har O-gruppa hatt mindre utgifter enn budsjettert knyttet til kart, dette blir tatt igjen i 2022.
Utgifter til startkontingenter var på ca 66.000 kr i 2021. Dette er en nedgang på ca. 15.000 kr fra 2020
og skyldes nok hovedsakelig en betydelig redusert sesong pga. koronarestriksjoner gjennom hele
våren. Vi håper på mer muligheter for aktivitet i 2022!
For 2021 var målet å øke inntektssiden gjennom dugnadsarbeid og ved aktivt søke tilskudd fra diverse
kilder. Vi fikk til å få en del tilskudd til kartarbeid, som kommer godt med når vi skal lage nye kart til
både Barents Summer Games i 2022 og O-Idol, NM junior stafett og norgescupløp i 2023.
Oppsummering for 2021: O-gruppa har en rimelig sunn økonomi som gir muligheter til å investere i
nye kartprosjekter som kommer medlemmene til gode.
For 2022 bør vi fortsette arbeidet med å få inntekter både med å søke tilskudd, prøve å få
sponsormidler og fortsette det gode arbeidet med tur-O.
For mer informasjon om økonomien se vedlagte regnskap.

For Styret
Liv Karen Johannessen
leder

