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4. Årsmeldinger 
4.1 Styret 

ÅRSMELDING 
 

Styret i Verdal o-klubb har i 2015 bestått av: 

Leder:    Inge Hafstad 

Nestleder/sekretær: Kjell Lundsaunet 

Kasserer:   Karl Arne Melbye 

Uti leder:   Arne Okkenhaug 

Tur-o leder:   Magnhild Kvaal 

Kart leder:   Per Grande 

Skihytte leder:  Annbjørg Støa 
 

Andre funksjoner: 

Materialforvalter:  Magnhild Kvaal 

Redaktør:   Grete Modell Grande og Ingunn Hallem Solum  

WEB ansvarlig:  Ole Morten Frøseth 
 

Styret har siden forrige årsmøte hatt fem styremøter, samt e-post korrespondanse mellom 

styremøtene. Siste styremøte før årsmøte var mandag 9. november 2015. Av større saker som er 

behandlet nevnes: 

 Diverse søknader om økonomisk støtte 

o Barne- og ungdomsmidler 

o Tur-o midler 

o Driftstilskudd fra kommunen, poengberegning for fordelingsnøkkel. 

o Momskompensasjon 

 Oppstart av arbeidet med turkart for Volhaugen 

 Drift av tråkkemaskinen  

o Få inn eksterne midler til å dekke driftskostnadene og bygge opp tråkkemaskinfondet 

o Få på plass avtale om oppstalling av tråkkemaskinen i planlagt redskapshus på Skjørholm 

 Fremdriftsplan for VOKs involvering i et eventuelt VM i 2019 
 

VOK har i 2015 hatt fokus på rekruttering, med stort fokus på arbeidet opp mot råtassene. Dette har 

gitt resultater og hele 12 råtasser tilfredsstilte kravene UTI har satt for å få årspremie for 

deltagelse under mandagenes råtasstreninger og o-karusell. Deltagelsen på råtass har vært over all 

forventning, og videre oppfølging av gamle og ny råtasser vil kreve en stor innsatts i 2016. Samtidig må 

vi ikke glemme oppfølgingen av våre ungdommer, ungdommer som i flere konkurranser har utmerket 

seg. Styret legger derfor frem et forslag til budsjett som forhåpentligvis generere o-aktivitet og som 

forsterker rekrutteringsarbeidet i 2016..   
 

Tur-o har nok en gang rekordstor deltagelse. Under årets Jokula stilte vi for første gang på mange år 

to herrelag., men Bygdakampskjoldet gikk nok en gang til Frol IL. Sigrid og Fredrik Vehus Skjerve fikk 

hver sin av kretsens rankingpokal og evigunge Anton Bjartnes fikk bronse under veteran VM i Italia. 

For andre resultater henvises det til UTI sin årsmelding. 
 

Arbeidet med å gruse opp borkstien startet opp rett etter forrige årsmøte. Selv om Frøseth AS 

leverte grus til selvkost, ga oppgrusingen en kostnad som gjorde at driften av skihytta gikk med 

underskudd. Klubben har imidlertid fått mange positive tilbakemeldinger på arbeidet som er satt i gang 

og som forhåpentligvis vil bli avsluttet i 2015/16. Tråkkemaskinfondet er i ferd med å bygge seg opp, 

og vi er over halvveis til målsettingen med å få et fond som dekker minimum to driftsår á kr. 45.000,-. 
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I den forestående skisesongen vil vi jobbe videre med å få inn eksterne midler til årets drift og til å 

bygge opp tråkkemaskinfondet.  
 

Frol IL jobber med å få VM i orientering i 2019. Hvis VM 2019 blir tildelt Frol IL vil Verdal O-klubb og 

OK Skøynar få tilbud om å gå inn som medarrangører. Styret i o-klubben vedtok under styremøte den 

11. november 2015 en fremdriftsplan for klubbens interne prosess for å avgjøre hvilket nivå o-klubben 

skal gå inn i et slikt arrangement.  
 

Styret vil takke alle som det siste året har bidratt til at VOK er en klubb i framgang. 

 

 

Verdal, den 20. november 2015. 

 

For styret 

 

Inge Hafstad  

Leder 
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4.2 UTI-komiteen  

ÅRSMELDING 

 
UTI har bestått Arne Okkenhaug, Tor Ove Hallem, Gunhild Bredesen, Kurt Ove Melbye, Ole Morten 

Frøseth, Sigve Lundsaunet, Ann Sissel Vehus. 
 

UTI har hatt 5 møter. Leder har deltatt på styremøtene i VOK. UTI har også deltatt på 

planleggingsmøte for årets Bygdakamp, planleggingsmøte for Verdalssamlinga og på fellesmøte for å 

planlegge felles langturer med ski-og skiskytterlaga. Vi var også godt representert på Forbundets 

rekrutteringsturne som besøkte Stiklestad i oktober. 
 

Kurs 

6 fra oss deltok på forbundets løypeleggerkurs i januar. Vi arrangerte sjøl kurs i bruk av Ocad til 

løypelegging i februar med Ida V. Dirdal som instruktør. 
 

Barne-o-løp 

Det ble også i år arrangert i samarbeid med tur-O. Ettersom Domus er nedlagt, overtok Amfi som 

samarbeidspartner. Arrangementet ble flyttet til august, og lagt til Jernbaneparken. Vi hadde 

betydelig mindre deltakelse enn tidligere, årsaken er litt uklar, så her må det evalueres. 
 

Råtass 

Nybegynneropplegget med Kurt Ove i spissen har i år gått over hele sesongen, først 3 kvelder på Ørin, 

så 13 kvelder i Blommen. Vi laget brosjyre i samarbeid med Tur-O, denne ble lagt i over 3000 

postkasser. Aldersgrensen ble satt til 9 år. Over 20 deltakere har vært innom, og 12 stk greide kravet 

til sesongpremie. (6 råtasskvelder og 4 O-karuseller) De fikk en fin pakning med brikke og kompass i 

premie. Mange av dem klarte også kravet til deltakerpremie i Okarusellen. Vi kjørte eget foreldrekurs 

to kvelder på Ørin, og mange av foreldrene har deltatt aktivt, enten med skygging/veiledning av 

råtasser, eller ved å delta på de o-tekniske treningene. Vi hadde info + kveldsmat to kvelder i Blommen 

etter treninga, grillkveld St.Hanstreninga og frukt på den siste kvelden. Alt dette stort sett i 

samarbeid med de som var på o-teknisk trening. 
 

O-tekniske treninger 

Vi har gjennomført 17 treninger, de aller fleste i Blommen. Medlemmer i UTI har laget oppleggene, 

Arne har fulgt opp med bestilling av print osv. Generelt har oppmøtet vært litt for lavt. Samtidig har 

flere hele sesongen måttet hjelpe til med råtassene, og dermed ikke kunnet trene sjøl. 
 

Treningsløp 

Vi har gjennomført 9 treningsløp i tillegg til karusellene, 3 av dem i forkant av Hovedløpet, der også 

resten av kretsen var invitert og deltok, og 2 som lavterskel nattløp der også naboklubbene var 

invitert. 
 

Inne/vintertrening 

Sist vinter var treninga på Leksdal skole, Gunhild hadde for det meste ansvaret. En mindre gjeng 

kjørte også intervalltrening i Forbregd Lein. 
 

Anton-test 

Det ble gjennomført en test i løypa i Blommen i vår. 
 

Idrettsskoler 

Vi har hatt tre kvelder på idrettsskolen på Stiklestad i vår, og Inge hadde to kvelder i Leirådal i høst. 

Johannes hadde en dag på Vinne skole i vår. Vi hadde en dag med Bakketun Folkehøgskole på Ørin i vår. 
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Frivillig Verdal 

Vi var med i et opplegg gjennom Frivillig Verdal der vi skulle tilby en dag for vanskeligstilt barn og unge i ferien. 

Dessverre ble det så få påmeldte på vår dag at den ble avlyst. 

 

Verdalssamlinga 

Vi har deltatt på gjennomføringa av høstens samling, med basistrening med O-vri for den yngste gruppa. 

 

Felles langturer 

Vi har hatt ansvaret for 3 av de opplagte langturene med ski_og skiskytterne, Godt oppmøte på turen til 

fjernpostene på tur-o, dårlig på Volhaugen, og 4 stk på den siste som var lagt opp som lang C-løype på årets siste 

O-karusell. 

 

O-troll-leir 

Vi arrangerte kretsens O-troll-leir i Blommen. Kjempeflott arrangement med Gunhild i spissen, 30 deltakere og 10 

fra oss, BRA. 

 

Hovedløp og O-landsleir 

Håkon Grande, Sigrid v. Skjerve, Liva-Mari Løvstad, Eline Kippe, Sofie Hallem, Tore Markhus og Fredrik V. 

Skjerve deltok på årets HL/OLL i Larvik. Vidar Skjerve var med som leder. 

 

NM 

Gaute Lund og Martin G. Lund deltok på NM langdistanse. Kurt Ove Melbye på NM mellomdistanse, og Anton 

Bjartnes, Kurt Ove Melbye og Jon Arne Skrove på NM ultralang. 

 

Treningssamling 

UTI la opp til tur til Jydsk tredagers med ei trening og tre løp, ca 20 stk deltok. 

Rekrutterings- og familietur 

Tur til Østersund med buss, litt over 20 deltakere. 

 

O-karusell 

Vi gikk i år tilbake til det faste opplegget med 7 løp i karusellen. Jevnt over bra deltakelse på karusellen, 32 stk 

fikk deltakerpremie, og over halvparten av disse var under 17 år. 

 

Bygdakampen 

Gjennomført to fine arrangement, men deltakelsen går fremdeles noe ned. Frol tok nok engang 

sammenlagtseieren. I år har alle laga brukt Brikkesys til resultatsystem, men med noe forskjellig service på løpet. 

 

Vømmøl-O 

En sjøloppnevnt komite arrangerte også i år Vømmøl-O under Vømmølhelga. 

Sesongavslutning og premieutdeling 

Arrangert i samarbeid med Tur-O i Blommen 11.okt. Framskyndingen av arrangementet skaffet kanskje Tur-O-

komiteen litt stress, men opplevdes som positivt fra vår side. 

 

Oppsummering 

Denne sesongen har vi hatt sterkest fokus på rekruttering. Oppslutningen har vært bra, og vi håper og tror at de 

aller fleste vil komme igjen til våren. Opplegget med fast treningstid og-sted har fungert svært bra ifølge 

deltakerne (og foreldrene). Men, forsøket med å ha trening samtidig må evalueres nøye. Med så bra deltakelse på 

råtass, blir flere opptatt som hjelpere der, og dermed blir det færre på trening. Vi ser også for oss at vi neste 

år forhåpentligvis får en like stor, ny råtassgruppe, samtidig som årets råtasser fremdeles vil trenge mye 

oppfølging på C-nivåtreningene. Det vil dermed binde opp enda flere hjelpere. I tillegg må vi passe på så de mer 

erfarne ungdommene også får bra oppfølging og veiledning/skygging slik at de utvikler seg videre. 

Men, totalt sett har årets arbeid vært positivt, og vi ser optimistisk på neste år. Men, det finnes ingen snarveier 

til suksess, hardt og godt arbeid må til. I praksis betyr det at 5-8 personer må sette av 1-2 kvelder i uka stort 

sett hele sesongen for å jobbe med rekrutter og ungdommer. Krevende, ja, men veldig artig når det yrer av 

aktivitet! 
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Resultatoversikt 2015 
KM sprint       KM mellomdistanse 

D15-16   gull   Sigrid V. Skjerve  D15-16  gull Sigrid V. Skjerve 

    bronse  Sofie Hallem   D60-     gull Kari H. Melbye 

D50-    gull  Ann Sissel Vehus  H13-14  gull Fredrik V. Skjerve 

H13-14 gull  Fredrik V. Skjerve H60-      gull Karl Arne  Melbye 

           Sølv  Tore Markhus    Sølv John Kvaal 

H40-    Sølv  Kurt Ove Melbye 

H60-    gull  Karl Arne Melbye  KM natt 

       D15-16   gull Sigrid V. Skjerve 

KM langdistanse     H50-        gull Vidar Skjerve 

D15-16   gull  Sigrid V. Skjerve 

H45-      bronse    Vidar Skjerve  KM stafett 

H55-      sølv       Karl Arne Melbye  D13-16   gull Sofie Hallem,  

H65-      gull       John Kvaal     Liva-Mari Løvstad, Sigrid V. Skjerve 

H75-      gull       Johannes Sollid  H135   gull Vidar Skjerve, Inge Hafstad 

         Tor Ove Hallem 

MNM langdistanse     H175   bronse Arne Okkenhaug 

D15-16  sølv        Sigrid V. Skjerve    Stein Markhus, Sverre Kristoffersen 

H13-14 bronse      Fredrik V. Skjerve  

H55-    bronse      Arne Okkenhaug  MNM sprint 

H60-      sølv        Karl Arne Melbye  H60-         gull Karl Arne Melbye 

       H80-         sølv Johannes Sollid 

MNM stafett  

H150 sølv Vidar Skjerve, Tor Ove Hallem, Arne Okkenhaug 

Hovedløpet sprint     Hovedløpet langdistanse 

H14         15 Tore Markhus  H14      15 Tore Markhus 

              23 Fredrik V. Skjerve   24 Fredrik V. Skjerve 

D15         21 Sigrid V. Skjerve  D15      18 Sigrid V. Skjerve 

       61 Sofie Hallem              66 Eline Kippe 

       65 Liva-Mari Løvstad             67 Sofie Hallem 

       70 Eline Kippe  H16      59 Håkon Grande 

H16           43 Håkon Grande 

       NM ultralang 

NM langdistanse     H21         22 Anton Bjartnes 

H17-18    49 Martin G. Lund       26 Kurt Ove Melbye 

            33 Jon Arne Skrove 

World Masters langdistanse 

H50           3 Anton Bjartnes  World Masters sprint 

H80         28 Johannes Sollid  H80         16 Johannes Sollid 

Jukola 

Verdal OK 1, 291 Kurt Ove Melbye, Jon Sivertsen, Anton Bjartnes, Svein Inge 

                        Ydse, Petter Markhus, Jon Arne Skrove, Magnus Sivertsen 

Verdal OK 2, 737 Erik Frøseth, Ole Morten Frøseth, Per Grande, Stein Markhus 

                        Karl Arne Melbye, Harald B. Midthjell, Inge Hafstad 

Innsatspokal 

 -17  Tore Markhus  17-       Anton Bjartnes 
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4.3 TURO-komiteen 

 

ÅRSMELDING 
 

Komitéen har bestått av Kari Melby, Olav Kvålen, Sverre Kristoffersen og Magnhild Kvaal. 
 

Vi har hatt 5 komitémøter + at det har vært mange turer ut i terrenget, både for å planlegge, 

sette ut og ta inn poster. 
 

Områder benyttet i 2015: Blommen (19 poster), Leirsjøen (15), Vådalmarka/ Volhaugen (31) 

og fjellposter Vera (15). 
 

Vi har hatt tilbud med 15 sykkelposter. 
 

Nytt tilbud i år var Stolpetrimmen: 15 poster i ”urbane” strøk på Verdalsøra, plassert i 

tilknytning til kulturminner og fine rasteplasser. Dette tenkt som et ”lavterskeltilbud” mht 

enkel orientering og ikke så fysisk krevende. 
 

Sosiale tiltak: Åpningsdag 25.april med kaffeservering på Blommen. 40 stk noterte seg i 

protokollen, men krevende værforhold dempet nok skrivekløen. Komitéens anslag er70-80 

besøkende. Midnattspost ved Finnheimen, Leklemsvatnet 5.juni. Foredrag av Åke Jynge og 

servering av kaffe og ”leklemse”. Flott kveld med 53 deltakere. 15 sprekinger ble med på 

fellestur til årets 2 fjernposter (Bellingsvola og Juldalshøgda) den 27.juni. Sesongavslutning 

på Skihytta, Volhaugen 27.september med kiosksalg, ekstra løype med natursti og 

hesteskokasting. Flere benyttet sjansen og leverte inn klippekort og fikk sine utmerkelser. 

Mye folk denne dagen da det også ble annonsert med åpen skihytte + o-løp ultralang i samme 

tidsrom. 
 

PR /Salg: Salg av konvolutter har foregått via klubbens medlemmer og sportsbutikkene på 

Øra. Annonsering i lokalavisa. Mari Nubdal Frøseth har tatt ansvar for at turo nå er på 

facebook. Det har også vært kontakt med Verdalsøra skole og barnehagene Reinsholm, 

Maritvoll og Lekekroken med tilbud om å benytte stolpetrimmen. Det er også tatt kontakt med 

Frisklivssentralen. Stolpetrimmen er også benyttet som tilbud i prosjektet ”Aktiv i eget liv”.  

Etter at vi i fjor greide å passere den magiske grense på 500 deltakere med 1 person var vi i 

år spent på om vi greide å gjenta suksessen. Etter å ha gått gjennom tallene flere ganger 

landet vi i år på 541 deltakere!! Kjempeartig! Det er solgt 298 konvolutter og 243 ekstra 

klippekort. 
 

Gjennom turo-på nett har det vært lagt ut 4 turer for ned lasting (postene er et utdrag fra 

det ordinære tilbudet). 54 har lastet ned grønn tur Blommen, 101 sykkelpostene og 131 

stolpetrimmen. 
 

255 stk. har levert inn sine klippekort. Av disse har 232 klart kravet til gull, og 69 har vært på 

alle postene. Årets Hardhauser ble Sigrid Vehus Skjerve under 16 år og John Kvaal over 16 år. 
 

Takk til alle gode støttespillere gjennom sesongen! 
 

For komitéen: Magnhild Kvaal 



 9 

4.4 KART-komiteen 

ÅRSMELDING 
 

Kartkomiteen har bestått av Per Grande som leder, John Kvaal og Asbjørn Frøseth. 
 

Vi har hatt 2 komitemøter i løpet av året.  
 

Det er gått til anskaffelse av ny kartprinter, da den gamle begynte å bli noe slitt og det var 

ønskelig med en printer med bedre kvalitet og mulighet for flere funksjoner. Printeren er 

leaset fra Xerox og gir en lavere driftskostnad enn den gamle printeren.  
 

Leder i kartkomitéen deltok på kommunens og fylkeskommunens informasjonskveld om 

spillemidler i Vukuhallen. 
 

Hovedoppgaven i 2015 har vært å få igangsatt arbeidet med turkartet på Volhaugen. Kartet vil 

dekke et område på ca 8okm2, kartet har målestokk 1:20000 og ekvidistanse på 5m. Kartet vil 

ikke ha vegetasjonsgrenser, da dette vil føre til krevende revisjonsarbeid og vil i tillegg gjøre 

kartet vanskeligere å lese. Kostnadsoverslaget for kartet er på 400.000,- inkl. mva. Det søkes 

om 250.000 i spillemidler, vi har fått kr 50.000 i friluftsmidler og kr 10.000 fra 

Trønderfrukt. Det vil i tillegg bli søkt om momskompensasjon. Kostnaden for kartet vil da bli 

ca. 50.000 alt avhengig av hvor stor andel av momsen som blir tilbakebetalt. Vi håper at kartet 

blir en populær julegave i 2016/2017. 
 

Det er gjennomført 2 møter med kommunen og de stiller seg bak søknaden. Når vi vil få 

innvilget spillemidler og evt. utbetalingstidspunkt er fortsatt usikkert. 
 

Verdal ok får en del henvendelser fra andre o-klubber og skoler om lån av kart. Kartkomitéen 

har bedt styret om å komme med føringer for hvordan slike henvendelser skal behandles. 

Vedtak ble gjort i styremøte 9/11-15. 
 

1. Verdal ok har som mål å stimulere interessen for orienteringskunnskap og tilbyr derfor 

skolene gratis kart. Ved henvendelse oversendes kart i pdf-format. Skolene skriver selv ut 

kart etter behov. 
 

2. Verdal ok ønsker å inngå en samarbeidsavtale for bruk av kart til trening med naboklubbene 

Steinkjer, Frol og Skøynar. Avtalen innebærer en gjensidig samarbeidsavtale om bruk av kart. 

Ved henvendelse vil klubbene vederlagsfritt få oversendt o-cad kartfil over området som skal 

brukes. Avtalen vil forutsette at det varsles om tidspunkt og sted for trening, at karteier sine 

utøver får tilbud å delta på treningene og at treningene legges slik at de ikke er til ulempe for 

grunneiere. Ved bruk av private områder til parkering må det foreligge avtale med 

grunneierne. Forslag til avtale vil bli utarbeidet i løpet av januar 2016.        
 

Følgende kart har blitt revidert i 2015: 

 

Balhaldmarka: Relativt omfattende revisjon. 

Blommen: Innlegging av ny hogst i vestre og nordre del. 

Øra-kartet: Innlegging av nye leiligheter på Reinsholm, revisjon av Moparken og diverse i 

forbindelse med KM Sprint. 

Stiklestad: Revisjon i forbindelse med knockoutsprint. 
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Noe mindre kartvedlikehold utført av kartfaddere. 

Vådalsmarka er koblet sammen med Volhaugen. 
 

Det ble i fjor laget en anleggsplan for 2014-2016 og en langsiktig plan for 2017-2026. 

Planen for 2014-2016 var: 

 -Ferdigstilling av en del av Hoåsknoppen, kartet er digitalisert med laserkurver men det 

gjenstår synfaring og rentegning. 

-Tegne om Vinne-kartet til sprintnorm. 

-Lage nytt sprintkart i Forbregd-Lein. 
 

Her er det lite som er gjennomført. Det meste av ressursene er brukt på turkartet og 

revidering av andre kart. Arbeidet med Hoåsknoppen vil bli utsatt og for 2016 er målet å få 

startet opp arbeidet med sprintkartet i Forbregd-Lein. 
 

Langsiktig plan for 2017-2026 er fortsatt: 

-Oppdatering Kvindfjellet, Ferdigstille Hoåsknoppen. 

-Muligheter for å koble sammen Marka og Leirsjø-kartet. 
 

Vi må fortsatt leie inn det meste av arbeidet med synfaring og rentegning. 
 

Kartfadder-ordning: 

Vi har faddere på alle kartene våre. Disse skal prøve å ha oversikt over endringer i terrenget 

på de kartene de er satt opp på, og revidere/melde fra om behov for revidering til 

kartkomiteen. 
 

Volhaugen   Arne Okkenhaug 

Sørhaugsberget  Jon Sivertsen 

Stiklestad   Kurt Ove Melbye 

Blommen   Tor Ove Hallem 

Marka    Inge Hafstad 

Leirsjøen/Hellmarka John Kvaal 

Tromsdalen   John Kvaal 

Garnes   Anton Bjartnes 

Ramsåsen   Anton Bjartnes 

Ballhaldmarka  Anton Bjartnes 

Vinne    Anton Bjartnes 

Verdalsøra   Anton Bjartnes 

Ørin/Ørmelen  Edvin Sivertsen 

Nordbergshaugen  Erik Frøseth 

Trones   Svein Inge Ydse 

Lysthaugen   Svein Inge Ydse 

Hoåsknoppen   

Kvindfjellet    

 

Kartfadderne er synliggjort på kartene. 

 

 

Kartkommiteen v/Per Grande 
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4.5 SKIHYTTE-komiteen 
 

ÅRSMELDING 
 

Skihyttekomiteen 2015 har bestått av: 

Annbjørg Støa, leder, Torunn Hovden, Gunnar Kvaal, Grete Brattaker, Sturla Bjartnes 

Ingvald Lein, Grethe Ekseth. 
 

Hyttekomiteen har hatt 3 felle møter og kontinuerlig kontakt i form av ad hoc møter, telefoner og avklaringer i 

løpet av året. 
 

Vintersesongen. 

Hytte åpnet for sesongen første helga på november og var åpen til medio mars. Skisesongen ble kort. Fra 

mellomjula og ut januar. Tross det, var det et jevnt tilsig av folk gjennom hele sesongen. Vær og føre ser ut til å 

avgjøre besøksmengden. Det kan i gjøre lite med. 

Hytta ser ut til å være et positivt samlingspunkt om det er ski, brodd eller støvelføre. 
 

Dugnad  

Hoved dugnaden ble holdt lørdag 6 juni i stabilt regnvær. Dette var ikke til hinder for meget godt oppmøte. Og 

mye arbeid ble gjort. I tillegg har det vært gjort mange smådugnader både av komitemedlemmer og flere andre. 

Noen oppdrag står enda på blokka for 2016. 

Nytt fungerende lagerrom  

Aggregatrommet har fått en oppgradering, både for å sikre krav i forhold til brann og for å gi bedre 

arbeidsforhold for vertskap og leietakere. Hytta er tilknyttet branntilsyn og feieordning fra høsten 2015. 

 

Sommersesongen: 

Hyttekomiteen har hatt vaktmestertjeneste etter oppsatt plan, fra veien var kjørbar i vår, og til hytta åpnet for 

høsten siste helga på september. Det kommer mange tilbakemeldinger på at det er ordentlig og ryddig på 

området. Dette ser også ut til å gjenspeile seg i at brukere av området i hovedsak forlater det i ryddig stand. 

Innholdet i søppeldunkene vi har satt ut gir en pekepinn på at mange benytter området hele sommeren. 
 

Utleie: 

Utleiesesongen har vært lang. Fra slutten på april til november. Det har vært 28 eksterne leietakere. Stort sett 

døgnleie, kun ei heleutleie. Av dette er det 18 skoleklasser (Barne og ungdomskole, Bakketun, Mære og Hint). Vi 

har tatt i bruk en egen utleietelefon som fungerer greit, de fleste bestillinger kommer på den. 
 

Gapahukområdet: 

Verdal Kommune, v Georg Sørmo og hans mannskap har tatt tak i arbeidet med å oppgradere området rundt 

gapahuken. Ny flytebrygge er satt opp i sommer. Planen neste sommer er å rive den gamle gapahuken, som er 

råtten og sette opp en ny i reisverk. 
 

Utfordringer: 

Vertskap: Alle oppfordres til å tenke på om de kjenner noen som kan ha lyst til å være vertskap på hytta. Det kan 

være utfordrende å fylle alle helger, spesielt ut over vinteren. Jo flere å dele på, dess mindre belasting på noen 

få. 

Ustabilt vær og føre skaper utfordringer med tanke på plan for hele vinteren.  Det kan være lite grunnlag for at 

hytta er åpen på lørdager hvis det ikke er skiføre, 
 

Takk til positive komitemedlemmer og medhjelpere som bidrar til drift av skihytta, små og store dugnader, og til 

at området rundt hytta framstår innbydende for alle som trives med å være der sommer som vinter. 

 

Annbjørg Støa 

Leder skihyttekomiteen 



 12 

4.5.1 LØYPEGRUPPEN 
 

ÅRSMELDING 
 

Løypekomiteen har hatt følgende sammensetning: 

-Kjell Lundsaunet (leder) 

-Pål Wæren 

-Karl Arne Melbye 

-Svein Inge Ydse 

-Jan Erik Grønn 
 

Skiløyper 

Det er blitt preparert rundt Vola med ”litjrunden”, ned til bommen i Solbergslia, Trollmyra, og til 

Skjørholmen. Til Johalla (Sparbu) og  til Røflovannet på Røra. 

Vi har avtale med Røra il om at vi kjører når de ønsker det. Røra i.l. betaler for dette. 

Løypeprepareringen av blitt organisert slik at det er seks maskinkjørere, det er fire som deler på 

helgene mens to har annenhver uke med fortrinnsvis en tur midt i uka, midt i uka prepareres kun 

traseen rundt Vola, mens det til helga prepareres det som er mulig ut i fra vær og føreforhold. 

Vi har lært at det er ikke er formålstjenelig å kjøre maskin når det har regnet så mye at det står vann 

i groper og vannsig. Da pakker vi igjen disse slik at vannet renner over i stedet for under løypa, med 

det resultat at vi får slite med issvuller i lang tid fremover, kanskje hele vinteren. 

Vi kommer derfor til å være forsiktig med å kjøre maskin når det regner. 

Vi sender hvert år ut varsel om preparering av skispor til allment bruk til grunneiere, berørte 

kommuner / myndigheter. 

Maskinførere har vært løypekomiteen og Sverre Kristoffersen. 
 

Parkering 

Komiteen har hatt ansvar for parkering ved Husby i skihyttesesongen. 
 

Løypenettet 

Det er foretatt en del oppgradering og rydding av løypetraseene. Vi har utbedret veien fra 

parkeringsplassen ved å pusse opp grøftene, reparere stikkrenner, samt lagt nye stikkrenner der det 

var nødvendig. Vegen ble også gjort litt bredere i de skjæringene som var i smaleste laget. 

Øvre del av ”litjrunden” ble ryddet og utvidet litt ved at stubber ble fjernet eller saget helt ned. 

Traseen på øst side av Marsteinsvola er lagt om og ryddet for at det skal være mulig å kjøre 

tråkkemaskin. Omleggingen i øvre del er først og fremst gjort for at det skal bli en mer familievennlig 

trase. Det er meningen at traseen på vest side også skal kunne prepareres med tråkkemaskin. 

Vi har fått tillatelse av grunneier (Statskog) og Inderøy kommune til å bruke minigraver for å pusse på 

grøfter og planere det som er nødvendig 

Det er også denne sommeren ryddet en del kratt på store deler av løypenettet. 

Borkstien ble startet opp gruset siste høst på barfrosten. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 

VOK, Lions og turstiprosjektet v/ Terje Grønn. Det står igjen ca 400 m. Vi håper på at forholdene blir 

slik at dette kan ferdigstilles nå i høst før snøen kommer. 
 

Vil med dette rette en stor takk til som har bidratt både med dugnadsinnsats og de som har gitt gaver 

til drift av tråkkemaskin.  

Også en takk til de som sponser driften av tråkkemaskina, de blir synliggjort på plakater på 

oppslagstavle på parkering og på Skihytta.  
 

Løypekomiteen 

v/ Kjell Lundsaunet 
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4.6 ØKONOMI-komiteen 
 

ÅRSMELDING 
ØKONOMI 2015 
Økonomikomiteen har bestått av Karl Arne Melbye og Edvin Sivertsen. Karl Arne har møtt i 

styret som kasserer og Edvin har tatt seg av regningsbetaling og regnskapsføring. 
 

REGNSKAP 

Regnskapet er oppgjort med et underskudd på totalt  kr 119.151,43. 

Resultatet består av:   VOK underskudd  kr 62 477,23 

    Skihytta  underskudd   kr 56.674,20 

SKIHYTTA 

Aktiviteten på skihytta har økt betydelig i forhold til forrige år.  Inntektene har økt med ca 

kr 64000 mens kostnadssiden har økt med ca kr 26.000. 

Resultater på skihytta kommer ut med et samla underskudd på kr 56.672,20.  Dette skyldes 

ekstraordinære kostnader til opp grusing av barkstien.  Det er bruk kr 135.535 til grus og 

transport. Tilskudd er mottatt fra Volhaugen Natur&Kultursti på kr 26.265 og Vegforeningen 

kr 14.000.  

Den ordinære drifta har gitt et overskudd på kr 41.596. 
 

TRÅKKEMASKINA 

Fondet til drift av tråkkemaskina er tilført kr 36.035 i form av gaver/sponsing fra våre 

brukere av løypene.  Ubenyttet tilskudd til løyper er overført til fondet med kr 9.462 og kr 

20.000 er overført fra forrige års overskudd.  Bruk av fondsmidler utgjør kr 6.638.  Fondet 

utgjør etter dette kr 58.859. 
 

TURORIENTERING 

Inntekter fra salg utgjør kr 108.275 inkludert tilskudd fra NOK kr 32.000. Kostnadene utgjør 

kr 28.514 som gir et resultat på kr 79.761.  
 

UTI 

Kostnader til startkontingenter, klubbturer, samlinger, kurs og andre aktiviteter er på til 

sammen kr 220.354 når egenbetaling fra deltakere ,kr 55.808 ,er trekt ifra.  Mottatte 

tilskudd og gaver er på til sammen kr 86.760,00  
 

KART 

Vi har mottatt tippemidlene for Blommen, kr 62.000. Videre er mottatt tilskudd fra NT-fylke 

kr 50.000 og kr 10.000 fra Trønderfrukt til turkart over Volhaugen. Arbeidet er påbegynt og 

det er utbetalt ca 56.000 for konstruksjon og synfaring. 
 

ARRANGEMENT AV KRETSLØP 

Inntektene utgjør kr 20.420, - kostnader kr 13.901 som gir et overskudd på kr 6.519,00  
 

EGNE LØP 

Inntekter fra egne klubbløp og Bøgdakampen utgjør kr 29.064.  Kostnader er på kr 15.725 og 

gir et overskudd på kr 13.339  
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SALG AV KART/PRINTING 

Salg av kartprint kom på kr 7.874,-. Kostnader til serviceavtale, papir og toner kom på kr 

57.647. I dette beløpet ligger også overforbruk for forrige år med kr ca kr 20.500,00 
 

ADMINISTRASJON 

Medlemskontingenten for VOK-medlemmer utgjør kr 26.500 og skihyttemedlemmer kr 34.850.     

Antall medlemmer VOK er 198 og Skihytta 193. 

Kostnadene utgjør kr 23.107.  Renteinntekter fra Sparebanken 1 SMN og Gjensidige kom på kr 

32.827. 

 

BALANSEN 

Sum eiendeler pr 31.10.2015 er på kr 1.506.272,01. 

 

Bankinnskudd/kontanter var på kr 1.439.300 

 

 Kostnadene til aggregat er fordelt over 3 år og er nå nedskrevet til kr 0. Beholdning av 

drakter er opptalt pr 31.10.15 og beregnet til en verdi av kr 30.745,00. 

 

Kundefordringer består i hovedsak av solgte turokonvolutter og egenandeler som er betalt i 

november 2015. Gjelden utgjorde kr 32.658, hvorav leverandørgjeld utgjorde kr 27.658. 

 

Opptjent egenkapital er på til sammen kr  1.473.613,79 og består av: 

Fri egenkapital     1.060.675,29 

 Fond drift tråkkemaskin       58.859,00 

 Kartfond       354.079,50 

 

Verdal, 19.11.2015 

Edvin Sivertsen 
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5 Regnskap og revisjonsrapport 
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RESULTATREGNSKAP 2015 
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Verdal Orienteringsklubb - Skihytta 
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6. Innkomne forslag 
Forslag til årsmøtet 2016. 

 

6.1 Evaluering av samarbeidet med andre idrettslag 

Under årsmøte den 11. november 2014 vedtok Verdal O-klubb følgende: 

1. Styret utreder samarbeidsmuligheter med andre idrettslag. 

a. Styrets leder og UTI-komiteen er ansvarlig for utredningen 

b. Evaluering av samarbeidet legges frem for årsmøte i 2015 
 

Blant annet med bakgrunn i dette vedtaket inviterte Verdal O-klubb idrettslagene Leirådal IL, 

Vinne skilag, Stiklestad IL, Leksdal IL og Helgådal IL til møte i Leirådal Ils skihytte ved 

Randåsen i april 2015. Under møte ble våre planer for o-karusellen 2015 presentert for de 

andre klubbene, samt at datoer og kart ble diskutert med de andre klubbene. Datoen for o-

karusellen oppi Helgådalen ble justert etter ønske fra Helgådal IL. Opplegget rundt 

rekrutteringsarbeid og Råtasser i 2015 ble også presentert.  
 

Samarbeidet med idrettslagene har i 2015 vært prøvd ut gjennom å legge o-karusellene til 

områdene til de forskjellige idrettslagene, lange treningsturer og gjennomføring av 

Verdalssamlingen. Samarbeidet har fungert meget bra, men styret er usikre på effekten av å 

legge o-karusellen til idrettslagenes områder. Med få unntak resulterte dette ikke til flere 

deltagere. Unntaket er klubbkarusellen som ble gjennomført i Kulslimarka oppi Helgådalen. 
 

Antall Råtasser har vært rekordstort i 2015, og flere av råtassene kommer fra våre 

samarbeidsklubber og flere av dem deltok i et eller flere o-karuseller. Om de kom på grunn av 

mer samarbeid med klubbene, eller om de har kommet uansett er vanskelig å si noe bestemt 

om. Imidlertid gjør samarbeidet rundt o-karuseller, treningsturer og Verdalssamlingen at vi 

blir mer synlig hos idrettslagenes medlemmer og vi får muligheten til å vise hvilken fantastisk 

idrett orientering egentlig er. 
 

I 2015 er samarbeidet rundt felles langturer videreført. VOK og de andre idrettslagene har 

gjennomført langturer hver søndag fra midten av juli og ut september. Langturene ble 

avsluttet med en ultralang C-løype under siste o-karusell den 27. september, der fire 

deltagere gjennomførte C-løypa. Selv om deltagelsen under langturene varierer fra null 

deltagere til noen og 20 deltagere har tilbudet om langturer vært et populært tilbud. Under 

vår tur den 19. juli til fjernpostene på Juldalshøgda og Bellingsvola var det i underkant av 20 

deltagere, mens ingen deltok under langturen på Volhaugen den 16. august. 
 

Selv om o-karusellene i enkelte tilfeller vil foregå med utgangspunkt i fra idrettslagenes 

anlegg også i 2016 ønsker ikke styret at dette skal være førende når UTI planlegger de syv 

løpene i o-karusellen for 2016. Samarbeidet rundt lange treningsturer og Verdalssamlingen 

videreføres. Det skal også jobbes videre med å få idrettslagene til å synliggjøre VOKs 

aktiviteter. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøte tar styrets evaluering til orientering. 
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6.2 Orientering om status VM 2019 
 

Sak til styremøte den 9. november 2015: 

 

Fremdriftsplan for Verdal O-klubbs involvering i eventuelt VM 2019 

Frol IL ved o-gruppen har som de fleste er kjent med tatt initiativ til å få VM i orientering i 2019 til 

Innherred. Arbeidet i Frol startet nesten umiddelbart etter at Dag Kaas under NM-banketten utfordret Nord-

Trøndelag til å arbeide med å få VM 2019 til Nord-Trøndelag. Verdal O-klubb og OK Skøynar ble første 

gang orientert om planene under møte med Frol IL hos Olav Martin Indgaard torsdag den 22. oktober 2015, 

samt i møte den 28. oktober. I møte den 22. oktober deltok Ole Morten, Tor Ove og Inge. Arne var forhindret. 

Under møte den 28. oktober deltok Inge. Den 5. november ble det gjennomført befaring på aktuelle arenaer 

både i Levanger og Verdal. Her deltok Inge, Arne og Ole Morten fra VOK, sistnevnte på den delen som 

foregikk i Verdal. I etterkant har denne befaringen resultert i oppslag både i Innherred og Trønder-Avisa. 

Artikkelen i Innherred kan nok tolkes som om VOK allerede har gått inn som medarrangør, noe som er feil.  

Verdal O-klubb har ikke lovet å gå inn som medarrangør.  

 

Foruten disse møtene har det vært orienteringsmøter med Verdal kommune v/ordfører (27. oktober) og Nord-

Trøndelag fylkeskommune (6. november) hvor Inge deltok for VOK. Frol IL har søkt Levanger kommune og 

Nord-Trøndelag fylkeskommune om underskuddsgaranti. Levanger kommune har signalisert sterkt at de vil 

innvilge søknaden. Fylkeskommunen var positiv til planene, men er mer restriktive til å innvilge garantier. De 

ga derfor ingen lovnad under møte den 6. november, men var mer positiv til å gi prosjektstøtte. Bakgrunnen 

til at de er restriktive med å innvilge garantier er at de er litt engstelig for at det skaper presedens, slik at de 

må innvilge mange søknader om garanti hvis de innvilger. Hvis søknadene blir innvilget er arrangementet 

sikret fra å gå i underskudd. 

 

Det som er klart at et eventuelt VM i 2019 vil involvere VOK i en eller annen form. Vi har meddelt at vi er 

positive til å stille terreng og kart til disposisjon, uavhengig av VOKs formelle tilknytning til arrangementet. 

Møtene og befaringen den 5. november viser at hovedtyngden av den sportslige delen av arrangementet vil 

foregå på våre kart. Foruten Frol er det to andre kandidater til arrangementet, Troms og Østfold. O-

forbundet har vært på befaring i Troms den 3. og 4. november og vil gjennomføre befaring i Østfold i løpet av 

uke 46. Norsk orienteringsforbund (NOF) har frist til 1. januar 2016 med å sende inn norsk kandidat til det 

internasjonale orienteringsforbundet (IOF). NOF vil avgjøre hvilken norsk kandidat de år inn for under 

styremøte den20. november 2015. Hvilket betyr at under vårt årsmøte den 24. november vet om VM 2019 

kommer til Innherred eller ikke.  

 

Det som er klart pr. dags dato er at det vil være Frol IL som formelt femmer sitt kandidatur for VM 2019. 

Frol IL er åpne for at både VOK og Skøynar blir med som medarrangører, men på grunn av o-forbundets 

stramme tidsskjema ønsker de å avvente dette til etter at VM eventuelt er tildelt. Årsaken til det er at det må 

skrives en samarbeidsavtale mellom klubbene, avtalen må behandles av de respektive styrer og 

årsmøter/ekstraordinære årsmøter. Med tidsskjemaet som o-forbundet har lagt opp til er det ikke tid til denne 

runden i forkant av at det skal avgjøres hvilken norsk kandidat o-forbundet går for. De har fått innhentet 

regnskap fra VM i Trondheim i 2010 og fra VM i Skottland (2015), og med bakgrunn i dette, sammen med 

erfaringer fra NM nå i år utarbeidet et utkast til budsjett. Budsjettet var ikke ferdig, manglet blant annet 

verdenscup (prøve VM) i 2018, samt at det med kartproduksjon må bearbeides. Men vi snakker om et budsjett 

i størrelsesorden 8-10 mill.  

 

En annen ting som må avklares er det med kart. Selv om vi har signalisert at vi er positiv til å stille terreng og 

kart til rådighet, uavhengig av vår tilknytning til arrangementet, må vi sette oss ned og skrive en avtale som 

avklarer bruken av kart.  
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Ettersom det ikke er aktuelt at vi går inn som medarrangør på nåværende tidspunkt har vi bedre tid til å 

behandle saken internt. Syret vedtok følgende fremdriftsplan 9.nov.: 

 UTI ble oppdatert om status pr. 4.november 2015 og foretok en foreløpig diskusjon under møte den 4. 

november. Diskusjonen omhandlet også spørsmål knyttet til kart. 

 Styret ble oppdatert om status pr. 9. november og foretok en foreløpig diskusjon under møte den 9. 

november. Diskusjonen omhandlet spørsmål knyttet til kart. 

o Fremdriftsplanen legges frem som orienteringssak under årsmøte den 24. november. 

o Styret gir styrets leder og leder i UTI fullmakt til å forhandle om en samarbeidsavtale på vegne 

av VOK. 

 Årsmøte oppdateres om status pr. 24. november, orienteres om fremdriftsplanen og foretar en 

foreløpig diskusjon under årsmøte den 24. november. Diskusjonen må også omhandle spørsmål knyttet 

til kart.  

o Det tas inn i forslag til handlingsplan at VOKs involvering i et eventuelt VM 2019 skal avklares 

i løpet av 2016. 

 Etter at vi har et utkast til samarbeidsavtale mellom Frol IL, OK Skøynar og Verdal OK klart, 

arrangeres det medlemsmøte for gjennomgang og diskusjon rundt utkastet til samarbeidsavtale. 

 Eventuelt vedtak om å gå inn/ikke gå inn som medarrangør fattes av ekstraordinært årsmøte etter 

innstilling fra styret. UTI-komiteen behandler saken og skriver tilrådning til styret. 

 

 

Inge Hafstad 
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6.3 Forslag: O-festen legges i stabilt sideleie inntil videre 
 

Etter nok en meget vellykket O-fest har undertegnede gjort seg noen tanker omkring 

O-festen. Som en av stifterne av fenomenet i 1974 mener jeg at det er på sin plass 

at jeg også nå tar tak i saken. O-festens Akilles de siste åra er deltakelsen, den blir 

ikke tilfredsstillende uten en betydelig innsats fra komiteen. Med 54 deltakere (inkl. 

komiteen) så «nådde katta nåva» i år også, men slikt arbeid kan ikke en festkomite 

drive med år ut og år inn. VOK’s medlemmer er oppegående personer som selv må 

kunne bestemme om de ønsker at o-festen arr på nuværende måte. Uteblivende 

påmelding må etter kvart tas på alvor. Jeg fremmer derfor følgende forslag: 

1. O-festen legges i stabilt sideleie inntil videre 

2. Det oppnevnes ikke festkomite for 2016 

 

Vennlig hilsen 

Sverre Kristoffersen 

 

 

7 Kontingent 2016 
Styret foreslår at medlemskontingenten holdes uforandret. 

 

8 Klubbens organisasjon 
 

Styret foreslår ingen endringer i klubbens organisasjon. 
 

9 Budsjett 2016 
 

BUDSJETT VOK 2016 

INNTEKT 

KONTO   BUDSJETT 16 

3110 KLUBBLØP STARTKONT/SALG 15 000 

3120 BYGDAKAMP STARTKONT 15 000 

3130 KRETSLØP STARTKONT/SALG 55 000 

3150 O-FEST 17 000 

3190 TURO 80 000 

3201 SALG LØPS/OVERTREKKSKLÆR 15 000 

3209 LASERSKRIVER SALG PRINT 10 000 

3212 NORSK TIPPING-GRASROTANDEL 9 000 

3410 TIPPEMIDLER KART 0 

3420 KOMMUNALT TILSKUDD 18 000 

3422 TILSKUDD NOF 20 000 

3450 VO TILSKUDD 5 000 

3452 NIF AKTIVITETSMIDLER 20 000 

3460 MOMSKOMPENSAJON 30 000 

3920 MEDLEMSKONTINGENT VOK 28 000 

3990 ANNEN DRIFTSRELATERT INTEKT 5 000 

  SUM INNTEKT 342 000 

KOSTNADER 
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KONTO   BUDSJETT 16 

4010 STARTKONTINGENT 65 000 

4011 STARTKONTINGENT REISE NM/HL 35 000 

4015 KLUBBTURER / REISESTØTTE 100 000 

4110 UTGIFTER/PREMIER EGNE LØP 15 000 

4111 UTGIFTER BYGDAKAMPEN 3 000 

4112 UTGIFTER KRETSLØP 15 000 

4115 OFEST 20 000 

4200 KOSTNAD TRENINGER 10 000 

4201 KURS 15 000 

4203 MEDLEMSMØTER UTI, OL 3 000 

4230 TURORIENTERING KOSTNAD 30 000 

4240 MELDEPOSTEN 2 000 

4301 INNKJØP LØPS/OVERTREKKSDRESS  5 000 

4370 RABATT SALG KLÆR 4 000 

4390 BEHOLDNINGSENDRING KLÆR/BRIKKER 12 000 

6550 UTSYR TIL ARRANGEMENT 15 000 

6551 LASERSKRIVER, SERVICE, TONER, PAPIR 20 000 

6620 REPARASJON OG VEDL. UTSTYR/DATA 3 000 

6810 DATA/EDB KOSTNADER 15 000 

6860 STYRE- ÅRSMØTEKOSTNADER 2 000 

6890 ANDRE ADM KOSTNADER/PORTO/ANNONSER 12 000 

7410 KONTINGENTER NOF-NTOK 3 500 

7500 FORSIKRINGSPREMIER 3 000 

7770 BANKGBEYR 3 500 

  SUM UTGIFTER 411 000 

  DRIFTSRESULTAT -69 000 

      

8040 RENTEINNTEKT 20 000  

8050 RESULTAT SKIHYTTA 20 000  

  Sum finansposter 40 000  

8800 Resultat med finansposter+skihytta -29 000 
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BUDSJETT SKIHYTTA 
 

Konto Tekst  Budsjett -14   Budsjett-15  Budsjett -16 

  Inntekter       

3101 Salg Skihytta  kr    80 000,00   kr   80 000,00   kr    85 000,00  

3102 Parkering  kr    30 000,00   kr   30 000,00   kr    30 000,00  

3620 Leieinntekter skihytta  kr    15 000,00   kr   15 000,00   kr    26 000,00  

3921 Medlemskontigent skihytta  kr    41 000,00   kr   41 000,00   kr    35 000,00  

3442 Tilskudd grusing Borksti 
  

 kr    15 000,00  

          

 
Sum inntekter  kr  166 000,00   kr 166 000,00   kr  191 000,00  

     
  Utgifter       

4310 Varekjøp  kr    37 000,00   kr   37 000,00   kr    30 000,00  

6350 Drivstoff aggregat  kr     4 000,00   kr    5 000,00   kr    12 000,00  

6351 Gass, parafin  kr    10 000,00   kr   12 000,00   kr      8 000,00  

6360 Utstyr for renhold  kr     1 000,00   kr    1 000,00   kr      1 500,00  

6391 Alarm  kr     5 000,00   kr    5 000,00   kr      8 000,00  

6450 Leie parkeringsareal  kr     3 200,00   kr    3 200,00   kr      3 500,00  

6440 Inventar og utstyr  kr     5 000,00   kr    5 000,00   kr    25 000,00  

6600 Rep / vedlikehold skihytta  kr     5 000,00   kr    5 000,00   kr      7 000,00  

6622 Drift /Rep / vedlikehold skuter  kr     5 000,00   kr    5 000,00   kr      5 000,00  

6624 Rep / vedlikehold aggregat  kr     5 000,00   kr    5 000,00   kr      5 000,00  

6625 Vedlikehold løyper  kr     5 000,00   kr    5 000,00   kr      5 000,00  

7040 Forsikring,årsavgift skuter  kr     7 000,00   kr    7 000,00   kr      7 000,00  

6640 Rep / vedlikehold Borkstien 
  

 kr    28 000,00  

7321 Annonser skihytta  kr     2 000,00   kr    6 000,00   kr      8 000,00  

7400 Offentlige avgifter  kr     2 500,00   kr    3 000,00   kr      5 000,00  

7501 Forsikring skihytta  kr    20 000,00   kr   20 000,00   kr    13 000,00  

 
Sum utgifter  kr  116 700,00   kr 124 200,00   kr  171 000,00  

 
      

   Resultat  kr    49 300,00   kr   41 800,00   kr    20 000,00  

     
  Budsjett tråkkemaskin     

 

 

Inntekter 
   

 
Sponsor diesel Grande 

 
 kr    6 000,00   kr      6 000,00  

 
Sponsor diesel Kvernmo 

 
 kr    6 000,00   kr      6 000,00  

 
Sponsor diesel Inntre 

 
 kr    6 000,00   kr      6 000,00  

 
Gave 

 
 kr    7 000,00  

 

 
Sposorinntekter / gaver 

 
 kr   16 000,00   kr    25 000,00  

 
Leiekjøring      kr      2 000,00  

 
Inntekter tråkkemaskin 

 
 kr   41 000,00   kr    45 000,00  

     

 
Driftskostnader tråkkemaskin 

   

 
Diesel  150 timer   kr   18 000,00   kr    22 500,00  

 
Rep / service  150 timer   kr   18 000,00   kr    22 500,00  

 
Leie garage / lagring 

 
 kr    5 000,00  

 

 
        

 
Sum kostnader 

 
 kr   41 000,00   kr    45 000,00  
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10. Handlingsplan 2016 
 

I handlingsplanen for 2015 som ble vedtatt under forrige årsmøte var det en hovedmålsetting 

å forvalte VOKs solide økonomi slik at den skaper mer rekruttering og o-aktivitet. UTI og 

styret skulle jobbe aktivt for å bedre rekrutteringen. Det er derfor svært gledelig å se at 

oppslutningen om Råtass aldri har vært bedre. 12 råtasser gjorde seg fortjent til premie. 

Hovedmålsettingen for 2016 vil derfor helt klart være å videreføre det gode 

rekrutteringsarbeidet som UTI har gjort i 2015. I 2016 er målsettingen å få minst like mange 

nye råtasser, samt å ta vare på de råtassene som var så ivrige at de fikk premie i 2015. 

Rekruttering er noe som alle må være bevisst på, hele tiden. I 2015 skulle vi gjenreise 

onsdagen som o-dagen i Verdal. Styret føler at vi ikke er i mål med denne målsettingen. I 2016 

vil TA-sprinten legges til tirsdagskvelder, slik at vi i større grad kan bruke onsdagene til egne 

aktiviteter/arrangement. Styret vil derfor jobbe videre med å gjenreise onsdagen som o-

dagen i Verdal. Satsning på økt rekruttering og o-aktivitet er kostbart, og styret legger 

derfor frem et budsjett som går i underskudd.   
 

Samarbeidet med andre idrettslag, og da fortrinnsvis ski og skiskytningsgruppene/ lagene har 

i 2015 vært prøvd ut gjennom å legge o-karusellene til områdene til de forskjellige 

idrettslagene, samt samarbeid om lange treningsturer og gjennomføring av Verdalssamlingen. 

Samarbeidet har fungert bra, men vi er usikre på effekten av å legge o-karusellen til 

idrettslagenes områder. Imidlertid gjør alt samarbeid at vi blir mer synlig hos idrettslagenes 

medlemmer og vi får muligheten til å vise hvilken fantastisk idrett orientering er. I 2016 

ønsker styret å videreføre dette samarbeidet. 
 

UTI vil videreføre klubbens o-karusell. Oppslutningen om Bygdakampen har stagnert og gått 

litt tilbake, og VOK var langt unna å gjenerobre skjoldet. I 2016 må vi ta en diskusjon med 

naboklubbene om Bygdakampens form og fremtid.  

O-klubben har som målsetting å arrangere et større orienteringsløp ca. hvert femte år. For å 

holde denne målsettingen må VOK i løpet av 2016 bestemme seg for hvilket arrangement 

klubben går inn for å få.  

Frol IL jobber med å få VM i orientering i 2019. Hvis VM 2019 blir tildelt Frol IL vil mest 

sannsynlig Verdal O-klubb og OK Skøynar få tilbud om å gå inn som medarrangører. Styret i o-

klubben vedtok under styremøte den 11. november 2015 en fremdriftsplan for klubbens 

interne prosess for å avgjøre hvilket nivå o-klubben skal gå inn i et slikt arrangement. Årsmøte 

ble orientert om fremdriftsplanen i sak 5 Innkomne saker. Hvis Frol IL får tildelt VM 2019 må 

Verdal O-klubb ta stilling til om klubben skal gå inn som medarrangør eller ikke i løpet av 2016.   
 

I 2014 og 2015 har tur-o vært over den magiske 500 solgte klippekort grensen. Tur-o vil også i 

2016 tilby turer som er godt tilrettelagt for folk i alle aldre. I 2016 vil tilbudet med 

sykkelposter og stolpetrimen bli videreført. I 2016 er det en målsetting at det for tredje 

året på rad blir solgt over 500 klippekort. 
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I 2014 utarbeidet kartkomitéen en kartplan som sier at på kort sikt så vil vi arbeide med 

Hoåsknoppen vest, Vinne og nytt kart for Forbregd-Lein. Turkart for hele Volhaugen lå i 

utgangspunktet på langtidsplanene med oppstart i 2018, men ble fremskyndet til oppstart i 

2015 med bakgrunn i forslag fra tur-o komiteen under årsmøte i 2014. Arbeidet med turkartet 

på Volhaugen vil bli ferdigstilt i løpet av 2016. Hvilke andre kart som prioriteres i 2016 vil 

avhengig av om VM 2019 blir tildelt Frol IL og vår involvering.  

 

Skihytta trenger stadig noe vedlikehold. Det legges vekt på å bedre det økonomiske 

resultatet. Løypetraseene vil fortsatt bli utvidet og vedlikeholdt. Tråkkemaskinen er på plass 

og dette vil medføre økt besøk på skihytta. Arbeidet med å få på plass eksterne midler for 

driften av tråkkemaskinen vinteren 2015/16 er godt i gang. Driften av tråkkemaskinen skal 

dekkes av eksterne midler og ikke av egne midler. Styret vil fortsatt arbeide for å få inn 

driftsmidler til tråkkemaskinen for å bygge opp et driftsfond tilsvarende to driftsår. I 2016 

vil styret ferdigstille en avtale om leie av plass for tråkkemaskinen i nytt redskapshus som 

eierne på Skjørholm vil sette opp i løpet av 2016.  
 

 

Styret i 2015. 
 

 

11 Valg 
 

12. Avslutning 


