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5.1 Styret

5. Årsmeldinger
ÅRSMELDING

Styret i Verdal o-klubb har i 2016 bestått av:
Leder:
Inge Hafstad
Nestleder/sekretær:
Kjell Lundsaunet
Kasserer:
Karl Arne Melbye
Uti leder:
Elin H. Sikkeland
Tur-o leder:
Magnhild Kvaal
Kart leder:
Per Grande
Skihytte leder:
Annbjørg Støa
Andre funksjoner:
Materialforvalter:
Redaktør:
WEB ansvarlig:

Magnhild Kvaal
Grete Modell Grande og Ingunn Hallem Solum
Ole Morten Frøseth

Styret har siden forrige årsmøte hatt fem styremøter, samt e-post korrespondanse mellom
styremøtene. Siste styremøte før årsmøte var torsdag 3. november 2016. Av større saker
som er behandlet nevnes:
 Diverse søknader om økonomisk støtte
o Barne- og ungdomsmidler
o Vo-midler
o Tur-o midler
o Driftstilskudd fra kommunen
o Momskompensasjon
 Søknad om o-idol, norgescup sprint/mellom sr./jr. og NM jr. stafett
o Oppstart av arbeidet med nytt kart over Forbregd/Lein i sprintnorm og
revidering og utvidelse av Garnes kartet
VOK har i 2016 hatt fokus på rekruttering, med stort fokus på arbeidet opp mot råtassene
og råtass ekspert. Dette har gitt resultater og hele 15 råtasser og råtass eksperter
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 nye råtasser vil kreve en stor innsats i 2017. Samtidig vil de som var
råtass ekspert i 2016 bli en del av ungdomsgruppa i 2017. Dette kan være en krevende
overgang og krever økt fokus på ungdomsgruppa i 2017. Styret legger derfor frem et forslag
til budsjett som forhåpentligvis generere økt o-aktivitet og som forsterker
rekrutteringsarbeidet i 2017.
Etter flere år med oppgang i antall solgte klippekort for tur-o opplevde vi en liten nedgang i
2016. Imidlertid står fortsatt tur-o meget sterkt blant folk i Verdal. For første gang i oklubbens historie stilte vi ungdomslag under Tiomila. Sterk innsats av alle som deltok gjorde
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at plasseringen ble bedre enn forventet av trenerne som reiste sammen med ungdommene.
Selv om o-klubben mønstret bra med deltagelse under våre egne bygdakamper gikk skjoldet
nok en gang til Frol IL.
Sigrid Vehus Skjerve og Trude Markhus fikk hver sin av kretsens rankingpokal. For andre
resultater henvises det til UTI sin årsmelding.
Arbeidet med å gruse opp borkstien ble ferdigstilt i 2016. Resultatet ble meget bra og opp
grusingen er kanskje en av årsakene til at vi opplever økt besøk på skihytta nå under
barmarksesongen i høst. Imidlertid ble kostnadene til opp grusingen vesentlig større enn
budsjettert. Selv om Frøseth AS leverte grus til selvkost, ga opp grusingen en kostnad som
gjorde at driften av skihytta gikk med underskudd. I 2016 var det full service på
tråkkemaskinen, noe som utgjorde en betydelig kostnad. Dette medførte at ca. 13000,- fra
tråkkemaskinfondet måtte overføres til drift av tråkkemaskinen, men vi er fortsatt ca.
halvveis til målsettingen med å få et fond som dekker minimum to driftsår á kr. 45.000,-. I
den forestående skisesongen vil vi jobbe videre med å få inn eksterne midler til årets drift
og til å bygge opp tråkkemaskinfondet.
Omsetningen (salg i kiosk) på skihytta passerte for første gang kr 100000,-. Tråkkemaskin
og opp grusing av borkstien er nok hovedårsakene til økt besøk og omsetning på skihytta.
VM i orientering i 2019 ble tildelt Østfold orienteringskrets, og ikke Frol IL (Verdal o-klubb
og OK Skøynar). Når dette ble avklart startet styret, sammen med UTI, arbeidet med å få
tildelt norgescup sprint/mellom sr./jr., o-idol og NM jr. stafett i 2019. I slutten av august
fikk vi den gledelige beskjeden fra Norges orienteringsforbund om at arrangementet var
tildelt Verdal o-klubb. Arrangementet vil finne sted oppi Forbregd/Lein (sprint) og Garnes
(mellom, o-idol og NM jr stafett) den 20. – 22. september 2019. Arbeidet med
arrangementet har så vidt kommet i gang.
Styret vil takke alle som det siste året har bidratt til at VOK er en klubb i framgang og stor
o-aktivitet gjennom hele 2016..

Verdal, den 9. november 2016.
For styret
Inge Hafstad
Leder
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5.2 UTI-komiteen
ÅRSMELDING
UTI har bestått Arne Okkenhaug, Tor Ove Hallem, Gunhild Bredesen, Ole Morten Frøseth,
Sigve Lundsaunet, Ann Sissel Vehus og Elin H. Sikkeland (leder).
UTI har hatt 6 møter. Leder har deltatt på styremøtene i VOK. UTI har deltatt på
planleggingsmøte for årets Bygdakamp, planleggingsmøte for Verdalssamlinga,
planleggingsmøte for ILAG-aktivitet i Verdal og Levanger og NOFs rekrutteringssamling i
Malvik.
Kurs
Inge og Gunhild var på NOFs kompetansehelg på Gardermoen i november 2015.
Råtass
Årets opplegg har stort sett fulgt i samme spor som 2015. Kurt Ove og Ole Morten har hatt
hovedansvaret som i fjor. Vi startet med å legge 3500 brosjyrer i postkassene (samarbeid
med tur-O). Vi starta med 3 kvelder på Ørin og videre 12 mandagskvelder i Blommen. Etter
en knallstart med over 25 stk de første kveldene, stabiliserte oppmøtet seg på ca. 15 stk,
noe vi er godt fornøyd med. Vi kalte fjorårets råtasser for Råtass ekspert, og disse hadde et
mer avansert opplegg i samme treningstid som råtassene. Fra kveld to og fram til ferien
kjørte vi eget opplegg for foreldre som ville ut å trimme og lære litt om kart, Arne var
ansvarlig. Avslutning før ferien la vi til Skihytta på Volhaugen med myrfotball og grilling.
Årets foreldregruppe har vært veldig positiv og motivert. Flere har deltatt aktivt med
skygging av Råtassene.
11 Råtasser klarte kravet til sesongpremie: 6 mandager og 4 O-karuseller. 4 Råtass
eksperter klarte sesongkravet: 6 mandager, 4 O-karuseller og 3 bygdakamper/kretsløp. I
tillegg har flere av fjorårets 12 råtasser deltatt ganske mye også i år, men uten å klare
premiekravet. En stor del av råtassene og ekspertene fikk i tillegg også deltakerpremie i Okarusellen. Det er svært viktig å komme i gang så tidlig om våren at opplegget er godt i gang
før O-karusellen starter opp.
Opplegget stiller store krav til at vi har nok instruktører/hjelpere. Dette har gått bra, men
det er veldig viktig at mange nok tar del i dette arbeidet slik at alle får tilstrekkelig hjelp og
føler seg sett og i varetatt.
O-tekniske treninger
Oppstart treninger 30.03. I oppstarten mandager i etterkant av Råtass, slik at flest mulig
kunne møte opp og hjelpe til på Råtass. Etter en felles kveld i Blommen, bytta vi dag til
tirsdag og dro rundt på ulike kart. Gunhild og Tor Ove delte på å planlegge treningene. Det
ble satt opp en liste med o-tekniske tema og ansvarlige for å sette ut/ta inn. Vi har hatt
fokus på å ha sosial profil på treningene, ikke treffes for så å forsvinne på egen hånd i
skogen. Har også brukt noen leiker, bla fire på rad. Det var godt oppmøte tidlig på året og
mindre mot slutten. Vi har tilbudt løpere å bli skygget for å få tilbakemelding. Vi har hatt en
kveld med treningsplanlegging.
Treningsløp
Vi har gjennomført 9 treningsløp i tillegg til o-karusellen, alle på o-onsdager. Ett av
treningsløpa var et lavterskel nattløp med egen løype med fakler for råtassene. I forkant av
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hovedløpet arrangerte vi en dag med to treningsløp som var åpne for hele kretsen, først
sprint så langdistanse. Tor Ove var ansvarlig for dette.
O-karusell
I år igjen har vi arrangert o-karusell med sju løp i karusellen. I år har vi hatt økning i
deltagelsen og det er flere som løper mer enn ett løp. 41 stk fikk deltakerpremie, og nesten
halvparten av disse var under 17 år. Første o-karusell var lagt på verdens o-dag, den ble
arrangert på Stiklestad med ca. 100 deltagere.
Bygdakampen
Vi gjennomførte to fine arrangement, men deltakelsen går fremdeles litt ned, (nedgang på ca
25 startende), men ikke på våre arrangement, vi hadde faktisk nesten 100 flere startende på
våre to arrangement enn i fjor. Frol tok nok engang sammenlagtseieren.
Inne/vintertrening
Sist vinter var treninga på Bakketun. Gunhild hadde for det meste ansvaret. På grunn av
mangel på snø hadde vi to-tre barmarks økter i Blommen i januar. Innetreninga ble avslutta
på Tokstad med aking, boller og kakao.
Anton-test
Det ble gjennomført en test i løypa i Blommen i høst.
iLAG - aktiv fritid for barn og unge
I september og oktober hadde vi to kvelder for iLAG, et lavterskel tilbud for barn og unge i
Levanger og Verdal. Første kveld var det 8 deltagere og andre kveld var det 2. Disse
kveldene får vi godtgjort kr 2000 pr kveld for.
Deltagelse på samlinger
3 ungdommer deltok på vårsamling i Bjugn.
Vi hadde med 6 råtasser/råtass experter på O-troll-leir ved Skogngrønningen.
Vi har deltatt på gjennomføringa av høstens samling, med basistrening med O-vri for den
yngste gruppa. Dette er ei populær økt på Verdalssamlinga.
6 ungdommer deltok på ungdomssamling i Sør-Beitstad. En del av samlinga var felles med
Sør-Trøndelag.
NM og hovedlandsløp
4 ungdommer deltok på årets HL/OLL i Larvik. Vidar Skjerve var med som leder.
Håkon Grande deltok på Sprint-NM. Sofie Hallem og Sigrid Vehus Skjerve løp NM jr-stafett
i Stavanger sammen med Ane Nilsen Solberg fra Stjørdals-Blink. Sigrid Vehus Skjerve var
kretsens representant i O-Idol i Stavanger i september. Sofie Hallem løp samme løp i en
utfordrerklasse.
Rekrutterings- og familietur
I år igjen reiste vi på busstur til Elgjakten og Luffelunken i til Östersund. Det var 25
deltakere. Vi hadde også felles opplegg og camping på Midt-norsk mesterskap på Os, sosialt
og trivelig.
Tio-mila
Vi stilte for 1.gang ungdomslag på Tio-mila. Fredrik Vehus Skjerve, Martin Vehus Skjerve,
Sofie Hallem, Liva-Mari Løvstad og Sigrid Vehus Skjerve løp Ungdoms-Tio på Lugnet i Falun.
Gunhild og Tor Ove var med som ledere.
Vømmøl-O
En sjøloppnevnt komite arrangerte også i år Vømmøl-O under Vømmølhelga.
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Sesongavslutning og premieutdeling
Det ble arrangert sesongavslutning og premieutdeling i samarbeid med tur-O-komiteen på
Trones 16. oktober. Ca. 75 personer møtte opp.
Oppsummering
Vi har i år hatt hovedfokuset på råtassene og rekruttering, og vi er fornøyde med at det er
så mange som deltar på det opplegget. Vi får gode tilbakemeldinger både fra råtasser og
foreldrene, og det tar vi med oss videre i arbeidet mot neste år.
Økningen i deltagere i o-karusellen er vi meget godt fornøyde med, og vi håper å
opprettholde dette. Seniorene har litt å gå på når det gjelder å møte opp på trening, både
sommer som vinter, og vi håper å snu den trenden neste sesong.
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Resultatoversikt 2016
KM sprint
D13-14
D15-16
D50H15-16
H50H70-

KM mellomdistanse
gull
sølv
gull
gull
sølv
gull

Trude Markhus
Sigrid V. Skjerve
Ann Sissel Vehus
Fredrik V. Skjerve
Vidar Skjerve
Kristian Midthjell

D13-14
D15-16
D50H17H50-

KM langdistanse
D13-14
D15-16
H45H65-

bronse
gull
bronse
sølv
Bronse

H70-

sølv
gull
gull
bronse
gull
bronse
sølv

D15-16 sølv
D50- gull
H21- gull
H35- gull
bronse
H50- sølv
bronse

Sofie Hallem
Gunhild Bredesen
Anton Bjartnes
Kurt Ove Melbye
Jon Arne Skrove
Vidar Skjerve
Tor Ove Hallem

KM natt
Trude Markhus
Sigrid V. Skjerve
Einar Lund
John Kvaal
Karl Arne Melbye

MNM sprint

MNM stafett

D15-16
gull
Sigrid V. Skjerve
H50- bronse Vidar Skjerve

H150- gull

MNM langdistanse

O-Idol

D75- gull
D15-16

D16

H40H55-

Kari Sollid
bronse Sigrid V. Skjerve

bronse Kurt Ove Melbye
sølv
Arne Okkenhaug
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Vidar Skjerve, Arne Okkenhaug, Kurt Ove Melbye

Sigrid V. Skjerve

World Masters langdistanse
H80-

33 Johannes Sollid

Hovedløpet sprint

Hovedløpet langdistanse

D16
D16
H15
H15

D16
D16
H15
H15

34
67
15
22

Sigrid V. Skjerve
Sofie Hallem
Fredrik V. Skjerve
Tore Markhus

Trude Markhus
Sigrid V. Skjerve
Gunhild Bredesen
Jon Sivertsen
Arne Okkenhaug
Stein Markhus
Kristian Midthjell

20
60
24
41

Sigrid V. Skjerve
Sofie Hallem
Tore Markhus
Fredrik V. Skjerve

NM sprint

NM stafett jr

H17-18 utsl. kval Håkon Grande

D17-20 24

Ane N. Solberg, Sofie Hallem, Sigrid V. Skjerve

Tio-mila
D/H13-16

Jukola

156

Verdal OK 1, 261
Verdal OK 2, 676

Fredrik V. Skjerve, Martin V. Skjerve, Liva-Mari Løvstad/Sofie Hallem, Sigrid V. Skjerve
Kurt Ove Melbye, Jon Sivertsen, Anton Bjartnes, Tore Markhus, Jon A. Skrove,
Svein I. Ydse, Magnus Sivertsen
Petter Markhus, Ole M. Frøseth, Per Grande, Tor Ove Hallem, Marius Enes,
Stein Markhus, Inge Hafstad

Innsatspokal
-17

Fredrik V. Skjerve

17-
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Sigrid V. Skjerve (fravek statuttene)

5.3 TURO-komiteen
ÅRSMELDING
Komitéen har bestått av Kari Melby, Olav Kvålen, John Kvaal og Magnhild Kvaal.
Vi har hatt 6 komitémøter + at det har vært mange turer ut i terrenget, både for å planlegge,
sette ut og ta inn poster.
Områder benyttet i 2016: Blommen (15 poster), Volhaugen (25), Marka, Leksdal (15), Garnes
(10) og fjellposter Drivsjøan (15).
Tilbud med 10 sykkelposter i hovedsak rundt Leksdalsvatnet.
Stolpetrimmen med 15 poster i sentrumsnære områder, plassert i tilknytning til kulturminner
og fine rasteplasser. Et” lavterskeltilbud” mht enkel orientering og ikke så fysisk krevende.
Sosiale tiltak: Åpningsdag 30.april med kaffeservering på Blommen. Ca. 100 besøkende.
Midnattspost ved Haukåvatnet 10.juni med hesteskokasting. Planlagt fellestur til årets
fjernpost ble avlyst pga dårlig vær. Sesongavslutning på Skihytta, Volhaugen 25.september
med kiosksalg, ekstra løype med natursti og hesteskokasting. 60 stykker benyttet sjansen og
leverte inn klippekort og fikk sine utmerkelser denne dagen. Mye folk 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 tur-o er på
facebook. Det har også vært kontakt med skoler, Frisklivs- og Frivillighetssentralen +
barnehager med tilbud om å benytte stolpetrimmen.
Dessverre har det vært en betydelig nedgang av deltakere i år i forhold til rekordsesongen i
fjor (541 deltakere). 470 solgte konvolutter /ekstra klippekort.
Gjennom tur-o på nett har det vært lagt ut 4 turer for ned lasting (postene er et utdrag fra
det ordinære tilbudet).
258 stk. har levert inn sine klippekort. Av disse har 223 klart kravet til gull. 70 har vært på
alle postene. Årets Hardhauser ble Fredrik Vehus Skjerve under 16 år og Marius Enes over 16
år. Premie her er tilbud om overnatting på en av Værdalsbruket sine hytter. Magnus Sivertsen
klarte årets tur-o ekstrem (dvs alle postene i løpet av 24 timer). Arnhild Kvålen Holten og
Harald Arnøy vant et gavekort hver som uttrekkspremie på Stolpetrimmen.
Takk til alle gode hjelpere gjennom sesongen!
For komitéen: Magnhild Kvaal
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5.4 KART-komiteen
ÅRSMELDING
Kartkomiteen har bestått av Per Grande som leder, Anton Bjartnes og Asbjørn Frøseth.
Vi har hatt 2 komitemøter i løpet av året.
Ny kartprinter ble anskaffet i 2015 og erfaringene så langt er gode. Printeren gir flotte
kartutskrifter og har lavere driftskostnad enn den gamle printeren.
Hovedoppgaven i 2016 har vært videreføring av arbeidet med turkartet på Volhaugen. Kartet
vil dekke et område på ca. 8,0km2, 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, kr 10.000 fra
Trønderfrukt og kr 10.000 fra Verdal fjellstyre. Det vil i tillegg bli søkt om
momskompensasjon.
Kommunen har forhåndsgodkjent søknad om spillemidler, men søknaden er i første omgang
avslått pga. for lite midler til rådighet. Søknaden er reaktivert og klatrer opp på lista etter
hvert som prosjektene som ligger foran blir innvilget.
Status i oktober 2016 er at synfaring er ca. 80% ferdigstilt. Området som gjenstår er partiet
mellom høyspentlinja og Leksdalsvatnet. Ferdigstillelse vil sannsynligvis bli forsommeren 2017.
Verdal ok har blitt tildelt o-idol, NM-stafett junior og norgescup. Dette krever
nye/oppdaterte kart. Områdene som er planlagt brukt er Garnes (stafett og mellomdistanse)
og Forbregd Lein (sprint). Origo er bestilt til å produsere kartene. Det er avholdt møte med
kommunen og anleggene er forhåndsgodkjent i forbindelse med søknad om spillemidler.
Samarbeid med skoler:
Verdalsøra skole og Stiklestad har fått tilsendt kart i PDF-format i løpet av 2016.
Samarbeidsavtale med naboklubber vedrørende utveksling av kart og kartfiler.
Det er inngått samarbeidsavtale med Frol og Steinkjer ok.
Følgende kart har blitt revidert i 2016:
Balhaldmarka: Lett revisjon, mest av området nær trafoen.
Blommen: Ny hogst i nordøst, samt noen endringer i nærheten av arena.
Volhaugen: Revisjon av Floåsenområdet til Bjørkspretten.
Kulsli-Bjartan: Revisjon av vestre del (men dette skal kanskje ikke være med her?)
Sentrumskartet: Revisjon i forkant av ulike arrangement.
Vinne Skole: Framskaffelse av nytt grunnlag med laserkurver for revisjon høst/vinter 2016.
Noe kartvedlikehold er i tillegg utført av kartfaddere.
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Det ble i 2014 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.
Garnes vil bli prioritert, arbeidet med Forbregd Lein er igangsatt og nytt grunnlag og
laserkurver er klart for Vinne skole.
Langsiktig plan for 2017-2026 er fortsatt:
-Oppdatering Kvindfjellet, Ferdigstille Hoåsknoppen.
-Muligheter for å koble sammen Marka og Leirsjø-kartet.
Det lages nå en ny kortsiktig plan for 2016-2019 og langsiktig plan vil bli revidert.
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
Sørhaugsberget
Stiklestad
Blommen
Marka
Leirsjøen/hellmarka
Tromsdalen
Garnes
Ramsåsen
Ballhaldmarka
Vinne
Verdalsøra
Ørin/Ørmelen
Nordbergshaugen
Trones
Lysthaugen
Hoåsknoppen
Kvindfjellet

Arne Okkenhaug
Jon Sivertsen
Kurt Ove Melbye
Tor Ove Hallem
Inge Hafstad
John Kvaal
John Kvaal
Anton Bjartnes
Anton Bjartnes
Anton Bjartnes
Edvin Sivertsen
Anton Bjartnes
Anton Bjartnes
Erik Frøseth
Svein Inge Ydse
Svein Inge Ydse

Kartfadderne er synliggjort på kartene.
Kartkomiteen v/Per Grande
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5.5 SKIHYTTE-komiteen
ÅRSMELDING
Skihyttekomiteen 2016 har bestått av:
Annbjørg Støa, leder
Ingvald Lein
Grethe Ekseth
Kari og Jon Venås
Hyttekomiteen har hatt 3 felle møter og kontinuerlig kontakt i form av ad hoc møter,
telefoner og avklaringer gjennom året.
Vintersesongen.
Skihytta åpnet for sesongen siste helga i september samtidig med avslutning av TUR-o. Hytta
var så åpen på søndager til medio desember. Videre lørdager og søndager t.o.m søndag før
palmesøndag, medio mars.
Skisesongen ble bra. En lengre og mer stabil sesong medførte økt omsetning på hytta.
Dugnad
Felles dugnad ble annonsert på nettsida og via plakater lørdag 18 juni. I tillegg til
hyttekomiteen var vi 4 personer. Gjøremål måte da prioriteres etter «helt nødvendig».
I tillegg har det vært gjort mange «smådugnader» både av komitemedlemmer og flere andre.
Hytta har hatt branntilsyn. Det førte til utfordringer med hensyn til lagring av drivstoff som
vi må finne en løsning på. Erstatning for parafinovnen på vi finne en løsning på lengre sikt.
Ingvalds skurtreskertank og «anlegg» sparer oss for mange turer for å etterfylle parafin.
Vedlikehold.
Gassbluss og slager er skiftet ut, gjennomgang av status på bord og benker på uteområdet er
gjort. Det er bestilt nye benker som erstatning for de som er råtnet.
Ny vedovn ble årets investering. Vi har også fått ny «gammelovn» på kjøkkenet. En takk til
Snorre Bjartnes hadde denne stående, og fraktet den til døra.
Jan Erik Grønn har sammen med elver fra Verdal Videregående skole tatt tak i jobben med å
stabilisere hjørnet med utepeisen. De har også snekret ny platting foran hytta, noe som hat
gjort det greit å komme inn med rullestol.
Sommersesongen:
Hyttekomiteen har hatt vaktmestertjeneste etter oppsatt plan, fra veien var kjørbar i vår og
til dags dato. 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.
Vi har sett at det har vært økt trafikk. Det kan ha sammenheng med « Ti på topp post» på
Landstadvollen med utgangspunkt fra parkeringsplassen på skihytta. Etter at «borkstien» ble
ferdig gruset, er denne skiltet og annonsert som tilrettelagt for mennesker med
bevegelseshemning.
Flere oppdager hvor fint og tilgjengelig området rundt hytta er. For oss betyr det noen flere
vendinger for å se til at området er ryddig og noen flere turer med søppelkjøring.
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At området er tilgjengelig og sosialt oppdaget også sauene. Etter diverse frustrasjoner og
forsøk på å fli, satte Ingvald og Kjell opp strømgjerde. Det fungerte.
Noen forsiktige turgåere måtte informeres om at det var sau som var gjerdet ute, ikke
besøkende.
Utleie:
Etterspørsel etter å leie hytta er spredt fra vinter til sein høst. Det har vært noen enn færre
eksterne leietakere enn forrige år. (18 mot 28 i 2015 sesongen). Ingen har fått tilbud om
vasking. Alle har vasket selv. I det store og hele har det vært greit etter de som har brukt
hytta. Bruk av egen utleietelefon fungerer greit, de fleste bestillinger kommer på den.
Gapahukområdet:
Verdal Kommune, v Georg Sørmo og han gjeng har revet den gamle og satt opp ny gapahuk. Det
ser ut som området blir mye benyttet.
Utfordringer:
Utfordringer med å fylle vertskapslita har, slik komiteen opplever det, økt fra år til år.
Realiteten er at vi vår nær ved å måtte stenge et par helger. Løsningen ble at noen sa ja i siste
liten og at medlemmer i hyttekomiteen tok ekstra dager. Dette sliter på komitemedlemmene.
Opplevelsen kan beskrives som «å stange hodet i ei dundyne.»
Vårt forslag videre er å sette opp vertskapsliste fra medlemslista, med ansvar for å bytte
innbyrdes.
Takk til positive komitemedlemmer og medhjelpere som bidrar til drift av skihytta, og til at
området rundt hytta framstår innbydende for alle som trives med å være der sommer som
vinter.
Annbjørg Støa
Leder skihyttekomiteen
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5.5.1 LØYPEGRUPPEN
ÅRSMELDING
Løypekomiteen har hatt følgende sammensetning:
-Kjell Lundsaunet (leder)
-Pål Wæren
-Karl Arne Melbye
-Svein Inge Ydse
-Jan Erik Grønn

Skiløyper
Vi fikk en bra sesong med relativt stabile snøforhold.
Det er blitt preparert rundt Vola med ”litjrunden”, ned til bommen i Solbergslia, Trollmyra, og
til Skjørholmen. Det ble også, som en prøve kjørt spor ned til nordsida av Forbregd/Lein.
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.
Det viser seg at preparering i ukedagene er veldig populært, både for bruk på dagtid og på
kvelden med hodelykt.
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.

Tråkkemaskin
Maskina hadde sin første hele sesong. Vi hadde en driftsstans, denne ble dekket av garantien,
og påførte ikke oss vesentlig kostnad. Det ble foretatt en 150 timers service. Der ble det avdekket
noen feil mangler som leverandøren dekket på garantien.
Etter sesongen ble det utført ordinær service, slik at den nå er klar til bruk.

Tracing
Erik Frøseth har utviklet tracing program som viser på kart når og hvor det er preparert. Kartet
ligger tilgjengelig på hjemmesiden

Parkering
Komiteen har hatt ansvar for parkering ved Husby i skihyttesesongen. Pga anleggsarbeid var vi
avskåret fra bruk på en liten del av parkeringsplassen.
Løypenettet
Oppgradering av løypenettet er en kontinuerlig prosess. I løpet av sesongen så erfarer vi hvor
traseen må utbedres eller endres for å bedre og forenkle framkommeligheten. Dette vil også bedre
kvaliteten på løypene, samt redusere tidsforbruket og slitasje på utstyret
I vår, mens det ennå var skuterføre ble det foretatt rydding og justering av bredden på hovedtraseen
rund Vola.
Siden er det ryddet og planert med minigraver ved Trollmyra og opp fra Skjørholmen.
En klopp i Ydsedalen som ga oss en del problemer siste vinter er utbedret.
Opp grusing av borkstien er fullført.
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.
Takk også til Birgitte Skjørholm som lagrer maskina vederlagsfritt i Skjørholmen
Løypekomiteen
v/ Kjell Lundsaunet
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5.6 ØKONOMI-komiteen
ÅRSMELDING
Økonomi 2016.
Økonomikomiteen har bestått av kasserer, Karl Arne Melbye og Inge Hafstad og vi har hatt
fortløpende kontakt gjennom året på mail og telefon. Vi har hatt et møte for å sette opp
budsjettforslag.
Undervegs i regnskapsåret har kasserer også fått god hjelp og støtte fra Edvin Sivertsen, når
det har vært bokføringsmessige spørsmål jeg trengte svar på. Stor takk til Edvin.
Regnskap
Regnskapet er oppgjort med et underskudd på totalt kr 39 855,16
Resultatet består av:
VOK underskudd
kr 3 794,86
Skihytta underskudd
kr 36 060,30
Det var budsjetter med et underskudd på kr 29000,00. Årsaken til underskuddet er
overskridelsen i forbindelse med opp grusing av borkstien.
Skihytta.
Det har også i år vært stor aktivitet på skihytta, og salgsinntektene har økt fra kr 82.224 til
106.713,97. Det samme gjelder parkering, som har økt fra kr 26.555 til kr 32.013.
Leieinntektene er redusert fra kr 27.400, til kr 19.800
Medlemskontingent har sunket fra kr 34.850, til kr 32.800.
Totale driftsinntekter på kr 191.326,97
Ferdigstilling av borkstien utgjorde en utgift på kr 92.115,50.
Innkjøp /montering av ny vedovn kostet kr 25000,00
Dette ga et underskudd på kr 36.060,30
Tråkkemaskina.
Fondet til drift av tråkkemaskina er tilført kr 12.450 i form av gaver, samtidig som vi i
sommer hadde service på maskina, pluss noen andre kostnader, som totalt utgjorde kr
25.565,00, slik at fondet nå er på kr 45.744,00.
Turorientering.
Inntektene fra salget er bokført med kr 86.612,00, inkludert et tilskudd fra NOF på kr
20000.
Kostnadene utgjør kr 29.795,80 som gir et resultat på kr 56.816,20
UTI
Kostnader til startkontingenter, klubbturer, samlinger, kurs og andre aktiviteter ble kr
193.739,82 når egenandeler på kr. 60818 er fratrukket.
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Kart
Her har vi hatt en utgift på kr 32.661,75 for synfaring av turkartet på Volhaugen, noe som har
redusert kartfondet til kr. 321.417,75
Arrangement av kretsløp.
Inntektene utgjør kr 44.610,24 (deri kr 3674,00, som en sponsorinntekt til Bjørkspretten fra
Enes og Olsen as og Mikael Wik as.) Utgiftene utgjør kr 29.410,99, noe som gir et overskudd
på kr 15.199,25.
Egne løp.
Inntekter av egne klubbløp og bygdakamp utgjør kr 36.403,00, og utgiftene utgjør kr
14.895,09 som gir et overskudd på kr 21.507,91
Salg av kart/ printing
Salg av kartprint kom på kr 3940,00. Utgifter til den nye printeren inkl innkjøp av toner/papir
og lignende var på kr 34.105.
Administrasjon.
Medlemskontingenten for VOK-medlemmer utgjør kr 25.800, og skihyttemedlemmer kr.32.800
Antall medlemmer VOK er: 0-19 år: 61 medl. 20- : 147 medl, totalt 208 medlemmer
Antall medlemmer Skihytta er: 193 medlemmer
Balansen.
Sum eiendeler pr.31.10.2016 er på kr 1.392.863,17
Bankinnskudd/kontanter var på kr 1.272.277,17
Beholdning av drakter er opptalt pr 31.10.2016 og beregnet verdi kr 64378,00
Kundefordringer kr 50020,00, består i hovedsak av egenandeler i fb med reiser og solgte turo konvolutter og utleie av skihytta.
Opptjent egenkapital er på til sammen kr 1.427.837,04
Fri egenkapital kr 1.060.675,29
Fond drift tråkkemaskin kr 45.744,00
Kartfond kr 321.417,75

Verdal 09.nov 2016.
Karl Arne Melbye
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6. Innkomne forslag
Forslag til årsmøtet 2016.
6.1 Endring av VOKs lov
Alle idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med Norges Idrettsforbund (NIF) sitt
regelverk. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin
egen lov- Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha
vært oppført på sakslisten og endringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
VOK’s lov ble første gang vedtatt 8. desember 1974, og endret siste gang 12. november 2001.
Siste endringen ble gjort på grunn av fusjonen mellom Verdal Orienteringsklubb og Volhaugens
Venner den 12. november 2001. I henhold til VOK’s lov § 17 skal lovendringer godkjennes av
Idrettskretsen, og trer ikke kraft før den er godkjent.
På idrettstinget i mai 2015 ble det vedtatt en ny lovnorm for idrettslag. Dette betyr at alle
idrettslag må endre sine lover slik at de er i henhold til ny lovnorm. Dette skal være gjort
senest innen utgangen av 2016. Ny lovnorm gjør at VOK’s lov må endres på noen punkter. Blant
annet sier ny lovnorm at det er et ufravikelig krav at idrettslag bruker kalenderåret som
regnskapsår. Videre er det et krav at årsmøtene avholdes innen utgangen av mars. Det kreves
at styret oppnevner en ansvarlig for barneidretten og for politiattester. Tidligere kunne
styrets medlemmer kreve styremøte hvis et flertall av styrets medlemmer krevde det, nå er
det nok med at to medlemmer av styret krever det.
Med bakgrunn i ny lovnorm foreslår styret følgende endringer i VOKs lov:
Ny § 9 Regnskap, revisjon, budsjett mv.
 Verdal orienteringsklubb er regnskaps- og revisjonspliktig.
 Regnskapsåret skal følge kalenderåret.
 Budsjett som legges frem for årsmøte skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise
underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.
 Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i
forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.
§§ nummerert i gjeldende VOK’s lov fra § 9 – 18 blir nummerert 10 – 19 som følge av ny § 9
Regnskap, revisjon, budsjett.
Endringer i gjeldende § 9 Årsmøte (§ 10 i revidert lov):
Første setning endres fra: Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i
november måned, til: Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i februar
måned.
Endringer i gjeldende § 15 Styret (§ 16 i revidert lov):
Nytt punkt 5 og 6:
Punkt 5: Styret oppnevner ansvarlig for politiattester
Punkt 6: Styret oppnevner ansvarlig for barneidretten
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Første setning i andre avsnitt endres fra: Styret skal holde møte når lederen bestemmer det
eller et flertall av styremedlemmene forlanger det, til: Styret skal holde møte når lederen
bestemmer det eller minst to av styremedlemmene forlanger det.
Tilføyelse i gjeldende § 16 Grupper/avdelinger
Med bakgrunn i at årsmøte i fremtiden blir i februar er det naturlig at nyvalgt skihyttekomité
og løypekomité starter sin periode den 1. mai. Styret foreslår derfor følgende tilføyelse:
Nyvalgt skihyttekomité og løypekomité starter sin periode den 1. mai
Endringer i gjeldende § 17 Lovendringer (§ 18 i revidert lov):
Andre setning endres fra: Lovendringer må godkjennes av Idrettstyret, og trer ikke kraft før
de er godkjent, til: Lovendringer må godkjennes av Idrettskretsen, og trer ikke kraft før
dem er godkjent
Tredje setning endres fra: § 18 kan ikke endres, til: § 19 kan ikke endres
Tilføyelse av nytt punkt:
Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av
idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er
begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.
Forslag til vedtak:
 Årsmøte vedtar styrets forslag til endringer av VOK’s lov. VOK’s lov med vedtatte
endringer sendes Nord-Trøndelag Idrettskrets for godkjenning.
Hvis endringene vedtas vil dette føre til at neste årsmøte i Verdal O-klubb blir i februar
2018. Budsjettet som blir lagt frem i sak 10 gjelder for 14 måneder. Regnskap som blir lagt
frem under årsmøte februar 2018 vil også gjelde for 14 måneder (nov-des 2016 – des 2017).
Første setning i VOK’s lov vil bli endret fra: Lov for Verdal Orienteringsklubb stiftet 210349.
Vedtatt 081274 med senere endringer, senest av 121101, til: Lov for Verdal
Orienteringsklubb stiftet 210349. Vedtatt 081274 med senere endringer, senest av
151116.
Skihytte og løype komiteen fungerer til 1. mai. Nyvalgt komiteer starter sitt virke fra og med
1. mai (gjelder fra 2018 – når årsmøte blir i februar)
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7 Regnskap og revisjonsrapport
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RESULTATREGNSKAP 2016
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Verdal Orienteringsklubb - Skihytta
RESULTATREGNSKAP 2016
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Revisjonsrapport:
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8 Kontingent 2017
Styret foreslår at medlemskontingenten holdes uforandret.

9 Klubbens organisasjon
Styret foreslår ingen endringer i klubbens organisasjon.

10 Budsjett 2017
BUDSJETT VOK 2017
INNTEKT
KONTO
3110
3120
3130
3150
3190
3201
3209
3412
3410
3420
3422
3450
3452
3460
3920
3990

BUDSJETT 17
KLUBBLØP STARTKONT/SALG
BYGDAKAMP STARTKONT
KRETSLØP STARTKONT/SALG
O-FEST
TURO
SALG LØPS/OVERTREKKSKLÆR
LASERSKRIVER SALG PRINT
NORSK TIPPING-GRASROTANDEL
TIPPEMIDLER KART
KOMMUNALT TILSKUDD
TILSKUDD NOF
VO TILSKUDD
NIF AKTIVITETSMIDLER
MOMSKOMPENSAJON
MEDLEMSKONTINGENT VOK
ANNEN DRIFTSRELATERT INTEKT
SUM INNTEKT

20 000
15 000
50 000
0
85 000
18 000
5 000
12 000
0
7 500
20 000
12 000
25 000
30 000
28 000
5 000
332 500
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KOSTNADER
KONTO

BUDSJETT 17

4010 STARTKONTINGENT

65 000

4011 STARTKONTINGENT REISE NM/HL

42 000

4015 KLUBBTURER / REISESTØTTE

100 000

4110 UTGIFTER/PREMIER EGNE LØP

20 000

4111 UTGIFTER BYGDAKAMPEN

8 000

4112 UTGIFTER KRETSLØP

15 000

4115 OFEST

0

4200 KOSTNAD TRENINGER

7 000

4201 KURS

15 000

4203 MEDLEMSMØTER UTI, OL

3 000

4230 TURORIENTERING KOSTNAD

30 000

4240 MELDEPOSTEN

1 000

4301 INNKJØP LØPS/OVERTREKKSDRESS

5 000

4370
4390
6550
6551
6620
6810
6860
6890
7410
7502
7770

RABATT SALG KLÆR
BEHOLDNINGSENDRING KLÆR/BRIKKER
UTSYR TIL ARRANGEMENT
LASERSKRIVER, SERVICE, TONER, PAPIR
REPARASJON OG VEDL. UTSTYR/DATA
DATA/EDB KOSTNADER
STYRE- ÅRSMØTEKOSTNADER
ANDRE ADM KOSTNADER/PORTO/ANNONSER
KONTINGENTER NOF-NTOK
FORSIKRINGSPREMIER styre/ansvar/eiendeler
BANKGBEYR
SUM UTGIFTER
DRIFTSRESULTAT

8040 RENTEINNTEKT
8050 RESULTAT SKIHYTTA
Sum finansposter
8800 Resultat med finansposter+skihytta
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6
-12
15
25
1
15
2
15
13
3
3
397
-64

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500

18
49
67
3

000
500
500
000

BUDSJETT SKIHYTTA

Konto

Tekst

Budsjett-15

Budsjett -16

Budsjett -17

Salg Skihytta
Parkering
Leieinntekter skihytta
Medlemskontigent skihytta
Tilskudd grusing Borksti

kr
kr
kr
kr

kr
kr
kr
kr
kr

85 000,00
30 000,00
26 000,00
35 000,00
15 000,00

kr 110 000,00
kr 32 000,00
kr 22 000,00
kr 35 000,00
kr
-

Sum inntekter

kr 166 000,00

kr 191 000,00

kr 199 000,00

Varekjøp
Drivstoff aggregat
Gass, parafin
Utstyr for renhold
Alarm
Leie parkeringsareal
Inventar og utstyr
Rep / vedlikehold skihytta
Drift /Rep / vedlikehold skuter
Rep / vedlikehold aggregat
Vedlikehold løyper
Forsikring,årsavgift skuter
Rep / vedlikehold Borkstien
Annonser skihytta
Offentlige avgifter
Forsikring skihytta
Sum utgifter

kr 37 000,00
kr 5 000,00
kr 12 000,00
kr 1 000,00
kr 5 000,00
kr 3 200,00
kr 5 000,00
kr 5 000,00
kr 5 000,00
kr 5 000,00
kr 5 000,00
kr 7 000,00
kr 6 000,00
kr 3 000,00
kr 20 000,00
kr 124 200,00

kr 30 000,00
kr 12 000,00
kr
8 000,00
kr
1 500,00
kr
8 000,00
kr
3 500,00
kr 25 000,00
kr
7 000,00
kr
5 000,00
kr
5 000,00
kr
5 000,00
kr
7 000,00
kr 28 000,00
kr
8 000,00
kr
5 000,00
kr 13 000,00
kr 171 000,00

kr 30 000,00
kr 24 000,00
kr 8 000,00
kr 1 000,00
kr 8 000,00
kr 3 500,00
kr 25 000,00
kr 7 000,00
kr 5 000,00
kr 3 000,00
kr 5 000,00
kr 7 000,00
kr
kr 7 000,00
kr 3 000,00
kr 13 000,00
kr 149 500,00

Resultat

kr 41 800,00

kr

20 000,00

kr

49 500,00

kr 6 000,00
kr 6 000,00
kr 6 000,00
kr 7 000,00
kr 16 000,00

kr
kr
kr

6 000,00
6 000,00
6 000,00

kr
kr
kr

6 000,00
6 000,00
6 000,00

kr
kr
kr

25 000,00
2 000,00
45 000,00

kr
kr
kr

25 000,00
2 000,00
45 000,00

Inntekter
3101
3102
3620
3921
3442

80 000,00
30 000,00
15 000,00
41 000,00

Utgifter
4310
6350
6351
6360
6391
6450
6440
6600
6622
6624
6630
7040
6640
7321
7400
7501

Budsjett tråkkemaskin
Inntekter
Sponsor diesel Grande
Sponsor diesel Kvernmo
Sponsor diesel Inntre
Gave
Sponsorinntekter / gaver
Leiekjøring
Inntekter tråkkemaskin

kr 41 000,00

Driftskostnader tråkkemaskin
Diesel
Rep / service
Leie garage / lagring

kr 18 000,00
kr 18 000,00
kr 5 000,00

kr
kr

22 500,00
22 500,00

kr
kr

22 500,00
5 000,00

Sum kostnader

kr 41 000,00

kr

45 000,00

kr

27 500,00
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11. Handlingsplan 2017
I de siste to årenes handlingsplaner har det vært en hovedmålsetting å forvalte VOKs solide økonomi
slik at den skaper mer rekruttering og o-aktivitet. UTI og styret har jobbet aktivt for å bedre
rekrutteringen. Hovedmålsettingen for 2017 vil derfor helt klart være å videreføre det gode
rekrutteringsarbeidet som UTI har gjort i 2015 og 2016. I 2017 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 2016. De som har
vært råtass eksperter i 2016 er nå klar for å ta steget opp og bli med på de ordinære treningene for
ungdom og voksne. Dette kan være et tøft steg for noen, men o-klubben skal ta godt vare på dem slik
at de vil fortsette med orientering. Rekruttering er noe som alle må være bevisst på, hele tiden.
I de 2016 har vi gjenreist onsdagen som o-dagen i Verdal, og dette vil vi videreføre i 2017. Her må også
klubbens medlemmer støtte opp om de ulike løpene/arrangementene på onsdagene. O-karusellen hadde i
2016 en økning i antall deltagere, og vi har som målsetting at denne økningen vedvarer i 2017. Styret vil
derfor jobbe videre med å styrke onsdagen som o-dagen i Verdal.
O-klubben har som målsetting å arrangere et større orienteringsløp ca. hvert femte år, og i 2016 fikk
o-klubben tildelt Norgescup sprint/mellom sr./jr., O-idol og NM jr. stafett i 2019. I 2017 starter
arbeidet med å planlegge arrangementet i 2019 for fullt. Ingen må derfor bli overrasket hvis dere blir
spurt om å sitte i en eller annen komité. Noe er allerede på plass, men det er mange oppgaver som skal
fylles med folk.
I 2016 har det vært en nedgang i antall solgte klippekort, etter noen år med nye rekorder hvert år.
Tur-o vil også i 2017 tilby turer som er godt tilrettelagt for folk i alle aldre. I 2017 vil tilbudet med
sykkelposter og stolpetrimen bli videreført. I 2017 er det en målsetting at den nedadgående trenden i
2016 stopper opp, og at vi får en økning i antall solgte klippekort.
I 2017 vil mye av kartarbeidet dreie seg om de kartene som skal benyttes under vårt arrangement i
2019, nemlig nytt o-kart i sprintnorm over Forbregd/Lein og revidering og utvidelse av Garnes.
Arbeidet med turkart for hele Volhaugen ble startet opp i 2015, og vil bli ferdigstilt i 2017. Hvis det
blir kapasitet til å starte arbeidet med revidering av andre kart så vil kartplanen som ble utarbeidet i
2014 følges.
Skihytta trenger stadig noe vedlikehold. Omsetningen på skihytta øker fra år til år. Det legges vekt på
å bedre det økonomiske resultatet, slik at overskudd fra skihytta kan benyttes til o-aktiviteter. I 2017
tar vi sikte på å bytte ut dieseltanken slik at den er i henhold til forskriften. Denne utgiften er lagt inn
i forslaget til budsjett for 2017. Løype traséene vil fortsatt bli utvidet og vedlikeholdt.
Tråkkemaskinen har vært i bruk noen år, og vi ser at løypetilbudet resulterer i at Volhaugen blir veldig
mye benyttet, noe som også medfører økt besøk på skihytta. Arbeidet med å få på plass eksterne
midler for driften av tråkkemaskinen vinteren 2016/17 er godt i gang. Blant annet er sponsorer til
diesel for sesongen på plass. Det må gjøres en bedre jobb en forrige vinter i forhold til å få inn
eksterne midler. 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.
Styret i 2016.

12 Valg
13. Avslutning
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