
ÅRSMELDING FOR ORIENTERINGSGRUPPA BUL-TROMSØ 2019 

Organisering 
Leder Ola Bratlie

Kasserer: Ole Martin Fuskevåg

Sportslig leder Mathilde K. Skaare

Styremedlem, tur-o ansvarlig: Atle Iversen

Styremedlem, ungdomsrepresentant: Tora Indregard

Trenere: Anne Urset og Børge Harvey

Styremedlemmer i o-krets: Anne Urset og Atle Iversen


Medlemstall 
O-gruppa hadde 119 betalende medlemmer i 2019. En oppgang fra 112 i 2018.


Kartarbeid 
Det har vært et godt kartarbeid i 2019. Vi har fått et nytt sprintkart på Kvaløysletta, og revidert 
Nord-Tromsøya, Midt-Tromsøya, Storelva og Kaldfjord kartene. 


Sportslig 
O-gruppa har arrangert Norges-Cup i ski-orientering samt Nord-Norsk mesterskap i orientering. 

Ski-orienteringen ble avholdt ved Storelva Skistadion. Lørdag 16. mars var det sprint med 61 
deltakere. Søndag 17. mars ble det avholdt mellomdistanse med 54 deltakere. Det var flere 
deltakere fra BUL med.


NNM ble arrangert 23.-25. august. Sprint, lang og stafett. Deltakelsen var noe skuffende, med 102 
deltakere på det meste (lang). 


O-cup løp har vært gjennomført torsdager i sesong, foruten sommerferie. På det meste var det 67 
deltakere. 


Treninger 
Det har vært god treningsaktivitet gjennom det meste av året. Før barmark har det vært innendørs 
treninger på tirsdager. I tillegg har det blitt gjennomført en del lørdagsøkter utenfor sesong. I 
sesong har det vært o-tekniske treninger på tirsdager. Mange med svært godt oppmøte. 

Familien Urset og Børge Harvey er uerstattelige motorer i dette arbeidet.


Løpsdeltakelse 
Om vinteren har ski-orientering begynt å få et større feste i BUL Tromsø. De mest ivrige løperne 
med ski på bena er Idun og Henning Strand, Tora Indregard, Ane-Marte Borg Hanssen samt 
Jonny Hansen. 


0-5 6-12 13-19 19-25 26- Totalt

M 1 5 15 3 53 77

K 0 4 11 4 23 42

1 9 26 7 76 119



Med knotter under føttene har det vært representert o-løpere fra BUL i en rekke løp både inn- og 
utland. De beste resultatene har de yngre løperne stått for. Med Hans Urset, Elisa Götsch Iversen, 
Klara Graversen og søstrene Eline og Alida V. Bernhardsen i spissen. Spesielt må nevnes Hans 
gull og sølv under Hovedløpet på Tynset, samt seier i den ene etappen under O-ringen i Sverige. 
Eline Andrea Vaeng Bernhardsen tok en imponerende sammenlagtseier i D14 Kort, med søster 
Astrid Elida på en like imponerende tredjeplass sammenlagt. Den evigunge maskinen Gjermund 
Urset revansjerte en skadeforfulgt 2018 o-ringen deltakelse med en herlig seier H50-2) i 
sammendraget i 2019.


Tur-orientering og 100 på øya 
Begge tilbudene ble gjennomført i 2019.


Økonomi 
Omsetningen i 2019 var ca kr. 353.000,- mot budsjett på 479.000,-. Regnskapet for o-gruppa 
viser et samlet underskudd på ca 77.000,-. Budsjettert underskudd var på 148.500,- Dette 
skyldes delvis lavere utgifter på synfaring / revidering av kart, samt reise / overnatting. På grunn 
av tidligere års oppsparte midler anses økonomien i o-gruppa som god. Egenkapitalen er ca 
613.000,-.


