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Årsmøte 
• Vanlige årsmøtesaker 
• Lovendring i henhold til NIFs lovnorm 
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Kontaktpersoner i OL Toten-Troll 
Funksjon  Tlf Epost 
Leder Trond Flaskerud 93028195 trondfla@hotmail.com 

Nestleder/sekretær Sjur Gjestvang 99621381 sjurgjes@bbnett.no 

Kasserer Nils Harald Staff 97114033 hstaff@online.no 

Trening/instruksjon Anders Sollien 95763350 anders.sollien@gmail.com 

Teknisk Svein Solerød 99523069 svesoler@online.no 

Finans Per Y. Steinsholt 91387021 per@steinsholt.net 
Trim Ola Brox 90871352 ola.brox@gmail.com 

Hytte Jan-Erik Nordrum 95917906 jnordrum@bbnett.no 

PR Nils Harald Staff 97114033 hstaff@online.no 

Materialforvalter Bjarte Lindstad 90587231 bjalind@online.no 

Mjøs-O-kontakt Anders Sollien 95763350 anders.sollien@gmail.com 
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Grasrotandel - Gi din støtte til OL TOTEN-TROLL! 
 
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening 

som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. 
 

Vi oppfordrer deg til å støtte OL TOTEN-TROLL 
 

Ved spill hos Norsk Tipping vil 5 % av innsatsen gå direkte til laget eller foreningen (gjelder ikke Extra og Flax). 
Grasrotandelen går ikke ut over innsatsen eller premien din. 

 
Mer informasjon på www.grasrotandelen.no.  
Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen! 
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Styrets melding til årsmøtet 
Styrets sammensetning 

Arbeidsutvalget:   

Leder Trond Flaskerud 

Nestleder/sekretær Sjur Gjestvang 

Kasserer Nils Harald Staff 

Øvrige styremedlemmer:   

Leder trenings- og instruksjonskomité - TIK Anders Sollien 

Leder teknisk komité – TEK Svein Solerød 

Leder finanskomité – FINK Per Y. Steinsholt 

Leder trimkomité – TRIMK Ola Brox 

Leder hyttekomité – HYK Jan-Erik Nordrum 

Leder PR-komité – PRK Nils Harald Staff 

Komitéenes sammensetning:   

TIK Anders Sollien (leder/Mjøs-O-kontakt), Rolf Pettersen Mo, Erlend Slokvik, 
Kjersti Småstuen, Håvard Kvamme 

TEK Svein Solerød, Jens Olav Hveem, Nils Harald Staff 

FINK Per Y. Steinsholt, Svanhild Steinsholt 

TRIMK Ola Brox, Arvid Midthus, Bjarte Lindstad, Vanja Staff, Torodd Noreng, Gunhild 
Dahle, Torfinn Staff, Halldis Solerød, Arne Aas 

HYK Jan-Erik Nordrum, Hanne Beate Gjestvang, Arne Aas, Knut Brøste, Arve 
Nygård, Liv Hilde Bergli 

PRK Nils Harald Staff 

Revisorer Onno Verberne, Kjersti Småstuen 

Vararevisor Marie Kristin Glemmestad 

Materialforvalter Bjarte Lindstad 

Valgkomité Kristine Sollien Flaskerud, Jens Olav Hveem 

Representanter til O-kretsting Trond Flaskerud, Sjur Gjestvang, Vanja Staff 

Representanter til Idrettsrådet Trond Flaskerud, Sjur Gjestvang 

Styrets virksomhet: 

Det er avholdt 9 styremøter og 1 arbeidsutvalgsmøte dette året. 
 
 
Arrangement 2016: 

Marsipanløpet 29. des. 2015 Kart: Engsmarka Løpsleder/løypelegger: Ola Brox, Sjur Gjestvang 

Våronnløpet 21. mai 2016 
(nasjonalt løp) 

Kart: Engsmarka Løpsleder: Trond Flaskerud 
Løypelegger: Bjarte Lindstad 

Marsipanløpet 29. des. 2016 Kart: Engsmarka Løpsleder/løypelegger: Ola Brox, Sjur Gjestvang 

Fastsatte arrangement 2017:   

NM ski-orientering stafett 25.februar 2017 
 

Kart: Lensbygda Løpsleder: Kjersti Småstuen 
Løypelegger Erlend Slokvik 

NM ski-orientering langdist. 26. febr. 2017 Kart: Lensbygda Løpsleder: Kjersti Småstuen 
Løypelegger Erlend Slokvik 



Våronnløpet 13. mai 2017 
(nasjonalt løp) 

Kart: Karidal Sør Løpsleder: Trond Flaskerud 
Løypelegger: Jakob Mo, Håvard Gjestvang, 
Erlend Slokvik 

Marsipanløpet 29. des. 2017 Kart: 
Engsmarka? 

Løpsleder/løypelegger: Ola Brox, Sjur Gjestvang 

 
Medlemmer av OL Toten-Troll: 

I 2016 har laget hatt 4 æresmedlemmer: Kåre Strande, Torfinn Staff, Svein Solerød og Arne Aas. 
 

Medlemsoversikt 2016: 
Kjønn  Kvinner  Menn Totaler  
Medlemmer  
Alderstrinn  0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26-  
Medlemmer 0 4 3 2 40 1 10 10 4 45 119 
Aktive medlemmer  
Alderstrinn  0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26-  
Medlemmer 0 4 3 2 14 1 10 10 3 21 68 

 
Medlemsoversikt 2015: 
Kjønn  Kvinner  Menn Totaler  
Medlemmer  
Alderstrinn  0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26-  
Medlemmer 0 0 3 3   40 1 10 11 3 46   117 
Aktive medlemmer  
Alderstrinn  0-5 6-12 13-19 20-25 26- 0-5 6-12 13-19 20-25 26-  
Medlemmer 0 0 3 3 14 1 10 11 3 21 66 

 

Det er totalt 119 medlemmer i OL Toten-Troll. Av disse er det 51 støttemedlemmer. 

 
Trenings- og instruksjonskomiteen 

Komiteen har bestått av Anders Sollien(leder og Mjøs-O kontakt), Rolf Pettersen Mo (hovedansvar rekrutter), Erlend 
Slokvik (hovedtrener ungdom), Kjersti Småstuen (altmulig-kvinne) og Håvard Kvamme. 
På TIK-møtene har også Eivor Stensrud og Leif Anders Strande deltatt fra Raufoss ILs o-gruppe, siden vi har hatt alt 
vårt opplegg i fellesskap med dem de senere år. Det har blitt avholdt 5 planleggingsmøter i komiteen i løpet av 
vinter/vår, med fortløpende kontakt på epost og løp i sommerhalvåret og ett evalueringsmøte på høsten. 
 
Aktiviteter:  
Det har vært gjennomført følgende aktiviteter dette året: 
Vintertrening.   

1) Tirsdagstreninger  på Kolbu Skole fra kl. 18-20 med innetrening for de yngste første timen, mens både 
ungdommer og voksne først har hatt utendørs-økt i 1 time før de har hatt felles basistrening innendørs siste 
timen.  

2) Stort sett gjennomført torsdagstrening  utendørs enten som natt-o tilbud så lenge det var mulighet for det 
eller som gate/sprint-orientering når det har vært snø. Steder for disse treningene har variert. Dette tilbudet 
har også vært åpent for Gjø-Vards løpere. 

3) Vintersamlinger : Det ble gjennomført ski-o-samling for ungdommene både i desember (7 deltagere) og i 
januar på Sjusjøen med 8 deltagere, i januar med deltagelse i 2 ski-o-løp på Sjusjøen. Rausteinshyttesamling 
første helg i vinterferien med 15 deltagere. 

4) Barmarkssamling  i palmehelgen ved Tanum Strand i Sverige: 14 deltagere. Her var det o-tekniske treninger, 
deltagelse i løp og sosialt samvær.  

 
Sommertreninger:  

1) Tirsdagstreninger, også kalt klubbtreninger: Fra det ble bart ute i begynnelsen av april har det vært 
gjennomført 17 klubbtreninger utendørs, og ytterligere 8 tirsdagstreninger fra Kolbu skole etter sesongslutt 
fram til jul. Erlend og Rolf har laget ferdig teknisk opplegg for å få en sammenhengende plan for hvilke 
teknikker/momenter vi skal trene på. Ansvar for teknisk gjennomføring har vært fordelt på alle i klubbene som 
normalt har vært arrangør av tidligere treningsløp. Dette har medført at det oppleves lettere å ta på seg 
arrangøransvar for mange, men det medfører mer planleggingsansvar for trenerne. Vi har innført 
frammøtelister for hele året, og totalt har det vært 1519 deltagelser på våre treninger og samlinger i løpet av 
året fra oppstart av vintertreningene høst 2015 til 1. november 2016. 

2) GTR-treninger på torsdager:  På torsdagene har Erlend/Kjersti også hatt o-teknisk trening spesielt tilrettelagt 
for ungdomsgruppene (C og oppover). Disse har også vært åpne for Gjø-Vard sine løpere (derav navnet 



GTR). Noen av disse treningene har vært på Gjø-Vard sine kart. Det er åpent også for voksne løpere å bli 
med på disse treningene, og en del har benyttet seg av det. 

3) Vestmjøsa-cup: I samarbeid med Gjø-Vard og Raufoss har vi tatt opp igjen VMC på onsdager. Totalt 8 løp og 
totalt 166 forskjellige deltagere fra mange klubber (hvorav 24 forskjellige løpere fra TT) har deltatt på ett eller 
flere løp med totalt 535 starter. TT har stått for tre av arrangementene, GV 3 og RIL 2. Klubbmesterskap 
mellomdistanse og sprint har vært innlemmet i disse arrangementene. 

4) Samling: Det ble gjennomført ungdomssamling i forbindelse med årets O-festival i Østfold (7 deltagere). 3 
ungdommer har også vært på hovedløpssamling. 

5) Andre aktiviteter: Det har vært 1 deltager fra TT på Unionsmatchen for ungdom. TT hadde også eget lag i 
ungdomsstafetten i Tio-mila og i NightHawk-stafetten for første gang. 

Sosiale aktiviteter:  
Vi har forsøkt å legge vekt på å lage et sosialt, godt miljø. Vi har derfor gjennomført felles kveldsmat etter siste 
klubbtrening på tirsdager hver måned der klubben har kjøpt inn mat og drikke, mens alle deltagere skal ha med ett 
pålegg hver. Kjersti og Erlend hadde også «grøtfest» for ungdomsgruppa før jul i fjor, og avslutningssamling for GTR-
opplegget i november. 
Som sesongavslutning var det også tradisjonen tro pizza etter Furugampen på Hamar. 
Det ble også gjennomført klubbkveld med premieutdeling fra klubbmesterskapene på Kolbu skole i slutten av oktober. 
 
Mjøs-O: TT er fortsatt med i Mjøs-O, som har et meget aktivt og godt opplegg for aldersgruppen 13-20 år med 
regelmessig treningssamlinger, fellesturer til nasjonale løp og sosiale aktiviteter. 
Nammo-Cup - Mjøs-O sin ungdomscup: TT har ikke hatt arrangøransvar inneværende år. Det har vært noe dårligere 
deltagelse fra TT-løpere i år, antagelig pga 3 løp på Hedmarkssida med lang reiseavstand, og fordi vi med vår egen 
VestMjøsa-Cup har hatt løpstilbud 8 onsdager likevel. 
Idrettsskolene:  Rolf har gjennomført opplegg med Skreia idrettsskole to tirsdager i høst, og en dag med KK 
idrettsskole i vår. 
 
Sluttkommentar: 
2016 har vært et særdeles aktivt år for TIK med betydelig økt aktivitetsnivå sammenlignet med tidligere år, fordi vi har 
fått inn nye krefter/ressurspersoner som har vært villige til å stå på i langt større grad enn vi har hatt kapasitet til 
tidligere. Som et resultat av dette har vi gjennomført flere samlinger enn tidligere, og vi har brukt en del tid og midler på 
sosiale tiltak, spesielt for ungdomsgruppa, men også åpent for de voksne. Organiseringen av klubbtreningene er endret 
noe fra tidligere år der trenerne har større ansvar i planleggingen for å få bedre «rød tråd» gjennom året, mens den 
tekniske gjennomføringen med postutsetting/inntaking fortsatt er fordelt på de øvrige medlemmene. Det er viktig for TIK 
å få frem at vi ønsker alle de voksne, gamle traverne også veldig velkomne til alle treningene, sommer som vinter.  
Som en konsekvens av betydelig økt aktivitet har vi også brukt en god del mer penger enn tidligere, og mer enn 
budsjettert. Vi har forsøkt å dekke inn noe av dette gjennom å ha søkt litt midler selv hos hovedsponsor Totens 
Sparebank, og ved at Gjø-Vard er fakturert kr 10000 for trenerjobben Erlend har gjort, men likevel ender vi opp med en 
del overforbruk. Økt aktivitet har lenge vært en ønsket 
utvikling for klubben, og vi håper å få utvidet vårt budsjett 
en god del for kommende år for å kunne opprettholde 
dette aktivitetsnivået. 
 
 
Teknisk komite 

Kartsituasjonen  
Se vedlagte kartoversikt. 
Områder forsøkes oppdatert i samsvar med ønsker og 
behov. 
  
Aktivitet i 2016 
Området fra Herva til Fløita revidert for tur-o. (Jens Olav). 
Området Sisselrotkampen til Anfinnsetra nytegnet.  
(Bjarte). 
Engsmarka utvidet sørover til Ressursvegen. (Bjarte). 
Karidal Sør revidert/nytegnet. (Svein). 
Alle sprintkart (Skreia, Lena, Kapp, Kolbu) oppdatert og 
utvidet, - spesielt for bruk i Stolpejakta. (Svein). 
Nytt kart over Nordlia tegnet i sprintnorm primært for bruk 
i Stolpejakta. (Svein). 
Hveemsåsen nytegnes/revideres. Østre del ferdig. 
Resten mot Tollefsrudvegen planlegges ferdig til våren 
2017. (Svein). Vest for Tollefsrudvegen (Smebyskogen) 
arbeides videre med (Vanja?). 

 
Til turorienteringen er laget spesialutgaver for årets 
opplegg. 
Skoler har fått spesialutgaver for stolpejakt i sine 
nærområder. 
 



Det er fortsatt ønskelig med mer oppdatering av fine turområder på åsen. 
 
Kartene blir skrevet ut på vår egen skriver. (Harald). 
 
Bruk: Det er viktig at brukerne av kartene får en god opplevelse. Derfor er det nødvendig at alle som legger til rette 
aktiviteter bare bruker områder der kartet fremdeles holder tilfredsstillende kvalitet. 
Det er også deler av våre kartlagte områder som bare kan/bør benyttes i deler av året, - spesielt på grunn av stor og 
høy tilvekst av urtevegetasjon (juni-august). 
Oversikten viser hvilke områder TEK mener kan benyttes. Men vær klar over at det er ulik kvalitet på kartet. Sjekk når 
det er synfart. TEK ser gjerne at det tas kontakt. 
 
Materiell, utstyr 
Vi mener vi har utstyr som fungerer tilfredsstillende. 
EKT-utstyret, både gammelt og nytt, fungerer og blir benyttet til de fleste løp. Gamle postenheter er fortsatt i bruk, men 
utgående/mistet blir supplert med nye. 
 
TEK vil fortsatt henstille til alle om å følge rutinene om snarligst mulig å ta inn og levere eller sette tilbake utstyr som er 
brukt.  
Det er også viktig at TEK får beskjed om mangler, ødeleggelser eller utstyr som ikke fungerer. 
 
VDG (vegetasjon, dyreliv, grunneiere) 
Grunneierorganisasjoner, allmenninger o.a. informeres jevnlig om virksomheten vår, - bl. a. via kommunens 
hjemmesider. 
Ved større bruk av nærområder, spesielt Stolpejakta, må vi vise særlige hensyn og ha god kontakt. Informasjon er 
viktig.  
Spesielt bruk av motorisert kjøretøy på private veger kan føre til irritasjon. 
 
 

Finanskomiteen 

Hovedsponsor 
Vi har i 6 år hatt Totens Sparebank som hovedsponsor. Avtalen er fornyet fra 1.sept 2016 med 25.000,- pr år. I tillegg 
ble vi også i år av samme bank tildelt gave til almennyttige formål i tillegg til sponsoravtalen. 25.000,- kom etter 
gavesøknad til benker på Holokampen og Tjuvåsen samt utbedring av turstier. Banken valgte å se bort fra søknadens 
punkt om oppgradering av Rausteinshytta i denne omgang (naturlig nok etter brannen), «men ønsker å bidra når 
gjenoppbygging av hytta blir en realitet». 
I tillegg bevilget Sparebanken 7.500,- til utstyr til barne- og ungdomsgruppa etter gavesøknad fra Kjersti 
Småstuen/Erlend Slokvik.  
Totens Sparebank er vår bankforbindelse, og vi skal være aktive medspillere i å markedsføre hovedsponsoren som 
bankforbindelse for oss alle. 
 
Sponsorer. 
Avtalen med Eidsiva ble i år fornyet for 2 år (2016 og 2017) med samme 5.000,- pr år. 
Sponsoravtalen med Oppland Arbeiderblad ble fornyet, men fortsatt uten kontantbeløp fra dem. Vi fikk 50 % rabatt på 
annonser + 3 digitale helårsabonnementer. 
 
Annonser. 
Det var igjen Våronnløp, og 16 annonsører i bygda betalte 8.000,- for sine annonser i programmet for løpet. Det var en 
økning på 2 annonsører, men samlet beløp ble som året før. 
Vi selger ikke kartannonser lenger, men satser på annonser til Stolpejakta. 
 
Stolpejakta på Ø.Toten 
Suksessen fortsatte også dette tredje året. Samarbeidet med Gjø-Vard (Arnfinn Pedersen) resulterte i 44.500 fra 3 
lokale sponsorer og 125.000,- fra Gjensidigestiftelsen til vårt opplegg på Ø.Toten i år.  
Sammen med nestleder Sjur Gj jobbet vi mot Østre Toten kommune, og fikk økt bevilgningen til 50.000,- dette året. Det 
er vi meget takknemlige for, men beløpet er ikke utbetalt enda. 
Vi avtalte til sammen 55.000,- fra 20 lokale annonsører dette året – en betydelig økning fra åra før, og verdifulle 
gavepremier eller materiell fra 10 lokale leverandører. 
 
Vi takker alle store og små bidragsytere for inntektene til laget. Det er positivt at bygdas forretningsliv støtter opp om 
våre aktiviteter med årlige bidrag. Vi takker sjølsagt også våre sponsorer med Totens Sparebank i fronten. Sistnevnte 
var også hovedsponsor for alle de 3 Stolpejaktene på Toten/Gjøvik. 
 
Vi anmoder alle lagets aktive medlemmer om å bruke klubbens klær med sponsormerker på o-løp og klubbens 
aktiviteter for at vi kan opprettholde sponsoravtalene i framtida. 
 

Trimkomiteen 

Vi har hatt 3 møter i komiteen – i tillegg til kontakt per e-post. 

Komitélederen deltok på tur-o-seminar på Gardermoen, 19. november. 



Toten-trimmen 

Vi har også i år hatt 70 poster - fordelt på kartene Skisenteret Karidalen  (10 poster), Engsmarka (10 poster), Nordås 
(13 poster), Skjellungshøgda  (12 poster) og Sisselrotkampen  (15 poster), og vi har fortsatt samarbeidet med 
Raufoss IL Orientering og Gjø-Vard OL om poster på Flyplassen  (10 poster). Postene i bygda ble satt ut til 6. mai, 
mens postene på åsen ble satt ut til 1. juni. Postene har stått ute til over 1. oktober. På de fleste kartene har vi hatt én 
post med infoark med opplysninger av kulturhistorisk eller naturgeografisk art. 

Vi har nå 6 salgssteder for tur-o-konvolutter: Toten Libris, Toresen Sport, Staff & Sønner, Blåklokka Blomster, Skreia 
Sport og Spill og Torsætra. Prisen ble beholdt uendret på 220 kr for tur-o-pose og 10 kr for ekstra kort. 

I tillegg trykte vi også i år opp to kartbrosjyrer til gratis utdeling; én med Karidalen-kartet, distribuert til salgsstedene, og 
én med Engsmarka-kartet til utdeling i alle postkasser i Helgestadfeltet og Rossgutua. 

Vedlagt statistikk viser omfanget av aktiviteten. Tallene har holdt seg ganske stabilt de siste årene. Det er riktignok 
solgt noen færre konvolutter, men vi har i år rekord i antall som har registrert seg. Det er også flere som har oppnådd 
gullmerke enn noen gang tidligere. Vi er glade for de som på denne måten gir uttrykk for at de setter pris på opplegget. 
Samtidig vet vi at det er mange som kjøper opplegget, bruker det, men ikke vil registrere seg. 

Denne sesongen har det blitt et generasjonsskifte i komitéen, ved at vi har fått inn 3 nye medlemmer (Torodd Noreng, 
Gunhild Dahle og Vanja Staff), samtidig som komiteens 3 eldste medlemmer (Torfinn Staff, Halldis Solerød og Arne 
Aas) har takket for seg i komiteen. Disse, sammen med Anne Staff som ga seg for noen få sesonger siden, ble 
overrakt en bokgave som en synlig takk for mange år med godt og trofast arbeid i komiteen. Torfinn og Arne har også 
ledet komiteen i flere år. Selv om Arne trer ut av komiteen, har han sagt seg villig til å bistå litt også kommende sesong. 

Arrangement  

Sesongåpning, Finn-fram-dagen, søndag 8. mai i Karidalen skisenter .  
Tradisjonelt program med salg av tur-o-konvolutter og servering. Stor deltakelse også i år. Det ser ut til at vi har funnet 
en grei ramme rundt starten på sesongen. 

Kaffepost, søndag 21. august  ved Langsætra . 
Tradisjonelt program med kaffe og kaker. Bra besøk av deltakere – både før og etter at de også fant postene i området. 

Sesongavslutning, hyggekveld, torsdag 20. oktober  på Valle videregående skole . 
Interessant innlegg ved taksidermist Ståle Dahl, der han også viste fram utstoppete fugler og dyr. Ellers tradisjonelt 
program med bordkonkurranse og trekning av premier blant deltakere som hadde oppfylt kravet til gullmerke. Som 
vanlig også en rikholdig servering og loddtrekning av flere gevinster (markens grøde og fruktkurv). Frammøtet var bra. 
 
Statistikk Toten-Trimmen 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 
                
Solgte konvolutter  175 201 220 209 224 224 178 210 186 215 173 189 165 166 166 
Konvolutter delt ut 27 24 21 23 23 17 16 - - - - - - - - 
Tilleggskort 95 103 124 150 ? * 126 99 115 117 131 118 135 102 97 123 
Sum kort  297 328 365 382 224+ 367 293 325 303 346 291 324 267 263 289 
                
Pris tur-o-konvolutt 220 220 220 220 220 200 200 200 200 150 150 150 150 120 120 
Pris tilleggskort 10 10 10 10 0 25 25 25 25 20 10 10 10 10 10 
                
Innleverte kort 36 48 42 51 74 64 65 84 80 89 71 63 66 66 77 
Registrerte på nett 81 69 67 61 34 38 34 - - - - - - - - 
Sum registrerte  117 117 109 112 108 102 99 84 80 89 71 63 66 66 77 
                
Gullmerke  91 83 82 74 86 71 63 65 69 64 63 48 56 54 55 
Sølvmerke 2 8 0 5 6 2 17 7 0 13 2 6 6 4 8 
Bronsemerke 2 8 10 21 11 18 11 12 11 12 6 9 4 8 14 
Sum merker  95 99 92 100 103 91 91 84 80 89 71 63 66 66 77 
                
40-års-plakett 2 - 2 1 1           
35-års-plakett 1 - - 3 - - 2 3 1 2      
30-års-plakett 3 1 - - - 1 - - 2 1 - 2 3 1 2 
25-års-plakett 2 2 1 - 1 3 2 - - - 1 - - 1 2 
20-års-plakett - 2 1 1 3 2 2 1 - 1 3 1 1 - - 
Gullplakett (15 år) 1 1 - - - - 2 1 1 3 3 2 3 - 2 
Sølvplakett (10 år) - 5 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 
Bronseplakett (5 år) 11 7 3 3 4 5 5 2 1 4 2 2 1 - 1 
Sum plaketter  20 18 9 10 11 12 14 9 6 12 10 9 10 4 9 

Rekorder markert med rød skrift. 

Tallene kan avvike fra tidligere årsmeldinger, da enkelte har sendt inn kortene etter at årsmeldingene er skrevet – og 
pga. poengsystemet som ble innført fra 2010, med tilbakevirkende kraft. 

* kortene var gratis. 

 



Stolpejakten i Østre Toten 

Stolpejakten  er et gratis, fysisk lavterskeltilbud i nærmiljøet, med fokus på folkehelse, der målet er å få flere i fysisk 
aktivitet og derigjennom en sprekere befolkning. Opplegget har vært tilgjengelig for hele befolkningen, i alle 
aldersgrupper, fra barnefamilier og skolelever til pensjonister, for ulike trimgrupper, for tilreisende/besøkende – og for 
personer med ulike funksjonshemninger. Et delmål har også vært at bygdas befolkning og besøkende skulle bli bedre 
kjent i bygda vår. 

Det er en egen komité som står for dette i klubben; Svein Solerød (kart), Per Y. Steinsholt (økonomi), Sjur Gjestvang 
(info) og Ola Brox (leder). Vi har et nært samarbeid med Arnfinn Pedersen (Gjø-Vard), som er ansvarlig for samordning 
av opplegget i regionen. 

Opplegget har i år bestått av 100 stolper, med 25 stolper på hvert av kartene over Lena, Skreia, Kapp og Kolbu. 
Stolpene har en fargekode som viser til 4 ulike vanskegrader. I tillegg har de en bokstavkode og en QR-kode. Mange 
av stolpene har vært plassert slik at de også kan nås med rullestol. Stolpene har omtrent ikke vært utsatt for hærverk. 

Kartbrosjyrene ble delt ut gratis i alle postkasser i kommunen i starten av mai og har også vært tilgjengelig på i alt 26 
steder i kommunen hele sesongen og enkelte steder på Gjøvik. Kart med stolpeplasseringer har også vært tilgjengelig 
via nettsiden stolpejakten.no og på en app for smarttelefon. Det har vært 3 ulike måter å registrere stolpene på: 
innsending av kodene, registrering av kodene på nettsiden eller ved å registrere QR-kodene med smarttelefonen. For å 
gjøre opplegget mest mulig tilpasset skolene har alle skolene fått en pdf-fil med det aktuelle kartet i A4-format. 

Det har vært stor deltakelse. Sesongen ble avsluttet 1. november. 2257 personer har deltatt i Stolpejakten i Østre 
Toten. Dette er først og fremst personer i kommunen, men det er også mange deltakere i Gjøvik og Vestre Toten og fra 
andre steder som har benyttet seg av opplegget vårt. Til sammen er det registrert 79513 stolpebesøk i Østre Toten! Og 
mange av "våre egne" har også deltatt i nabokommunene. Også de fleste elevene på skolene i kommunen (om lag 
2000) har benyttet tilbudet. Opplegget har vært svært populært til bruk i kroppsøvingstimer. Vi vet også at svært mange 
av disse – og andre – har deltatt uten å ha registrert seg. 

Midt i november ble det foretatt trekning av mange gjeve premier blant deltakerne. 

Stolpejakten har vesentlig blitt finansiert gjennom midler fra Gjensidigestiftelsen, Østre Toten kommune, Totens 
Sparebank, Toten Treningssenter og Økonomitjenester. Alle disse (bortsett fra Østre Toten kommune) har gitt sine 
ytelser gjennom prosjektets fellesopplegg etter fordelingsnøkkelen:  
50 % til Gjøvik og 25 % til hver av Toten-kommunene, ut fra befolkningstallet i kommunene. I tillegg har lokalt 
næringsliv – hele 28 bedrifter i Østre Toten – bidratt svært positivt gjennom gode annonseavtaler og med materiell og 
gavepremier dette året – en økning på 11 bedrifter fra året før.  

Ministolpejakt ble arrangert for Lena Handelstands Forening under Midtsommerdagene. Ekstra kart med 10 ekstra 
stolper sto i 3 dager i Lena sentrum. Bra deltakelse og 10 gavepremier ble trukket ut. 

Stolpejakten  har blitt en suksess utover det vi kunne ha forestilt oss – og har rekruttert deltakere i alle aldre. Vi har fått 
mange positive tilbakemeldinger på opplegget fra brukere, både fra organisasjoner og fra mange enkeltpersoner. Det 
har blitt rene "farsotten", og har vært et hyppig samtaleemne. Vi er ydmyke og takknemlige overfor denne 
oppslutningen. Det gir oss ekstra motivasjon til å gyve løs på enda en sesong. Vi planlegger fortsatt 100 stolper. 

Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere og årets d eltakere for enda en vellykket sesong – den tredje med 
stolpejakt på Østre Toten. 

 

Økonomi Stolpejakten 

Inntekter:   
  Gjensidigestiftelsen 125.000 
  Totens Sparebank 25.000 
  Toten Treningssenter 12.500 
  Økonomitjenester (Toten Økonomitjenester) 7.000 
  Sum del av felles inntekter 169.500 
  Østre Toten kommune 50.000 
  Lokale annonsører (20) 50.000 
  Sum inntekter 269.500 
 
  I tillegg fikk vi materiell og gavepremier fra 8 lokale leverandører + Oppland Arbeiderblad. 
 
Utgifter:  
  Kartdata – grunnlag (TT) 128.000 
  Utarbeidelse/tilrettelegging av kart 2015  21.612 
  Utarbeidelse og trykk av kartbrosjyre + dekaler   33.675 
  Utarbeidelse av forside til kartbrosjyre    1.250 
  Kostnader prosjektgjennomføring, regionalt  11.125 
  Kostnader prosjektgjennomføring, Foreningen Stolpejakten  31.250 
  Distribusjon    4.685 
  Kjøring   10.000 

 Diverse     3.707 
  Sum utgifter 245.304 
 
  Overskudd  24.196 
 

  Dugnad: om lag 1000 timer, dvs. over ½ årsverk 



 
 
Hyttekomiteen 

Høst og vintersesongen  
Sesongen 2015-2016 var en god sesong med mye besøk. Hytta åpnet 15.november og var åpen hver helg til og med 
påske. Det var ikke snø og skiføre før i midten av januar, men deretter kom det mye snø og forholdene var flotte hele 
resten av sesongen. Vi var heldige og fikk vertskap i hele påsken, og det var mye besøk. Løypene ble kjørt etter alle 
kunstens regler og forholdene var gode til etter påske. Vertskapene fungerte meget bra, og det var ingen endinger på 
den oppsatte lista. 
 
Parkering og brøyting 
Allmenningen har ansvaret for brøyting av vegen og parkeringsplassen. Dette fungerte meget bra, og både vegen og 
parkeringsplassen var i utmerket tilstand hele sesongen. 
 
Vedlikehold og dugnadsarbeid 
Det ble utført en del arbeid for vedlikehold, men ikke så mye som i forrige sesong. 

• I september 2015 ble hytta vasket og gjort klar til sesongen 
• I uka etter påske ble gulvet i kafeen og peisestua slipt og lakkert og gulvet i gangen ved doene og trappa ned 

dit ble også slipt 
• Gulvet i gangen ved doene ble pusset og lakkert litt senere 
• I midten av juni ble veden i den ytre skålen kløvd og lagt inn i vedskålen 
• Arbeid med stiene opp til hytta fortsatte, og det ble lagt ut mer planker mellom Oksbakken og hytta, på 

strekningen mellom hytta og Tjuvåsen og mellom hytta og Holokampen. 
• Det ble kjørt opp to sittebenker til på Tjuvåsen og det er nå tre benker der. De er merket med laget sin logo 
• Det ble kjørt opp planker og underlag for å lage krakker på Holokampen, og det ble laget tre krakker der i 

sommer. Det ble også ryddet ned trær for å få bedre utsikt, og dette ble godkjent av allmenningen. 
• Det ble kjøpt inn maling og utstyr for å male sør- og vestveggen på hytta, og det ble klargjort duk for å legge i 

takrennene på sørveggen.  
 
Økonomi og finansiering 
Inntektene fra salget ble bra selv om sesongen ble relativt kort. Se for øvrig regnskapet for detaljer. 
Det ble søkt om midler fra Totens Sparebank til allmennyttige formål på åsen, og vi fikk tildelt kr.25.000,-. 
 
Brannen 
Mandag 4.juli slo lynet ned i strømforsyningen til hytta, og transformatoren ved hytta ble totalt ødelagt. Dette førte til at 
det oppsto en ulmebrann i hytta, og ved femtiden på morgenen brant den ned til grunnen. Det var kun noen boller og 
noen krus som var hele, ellers var alt totalt ødelagt. Hytta er forsikret i Gjensidige, og vi var to fra styret som hadde et 
møte og befaring med to personer derfra noen dager etter brannen for å gå gjennom forsikringsvilkårene slik at 
selskapet kunne starte sitt arbeide. Det er ikke inngått noen endelig avtale om forsikringsoppgjøret. 
 
Noen dager etter ble det arrangert dugnad for å rydde opp og sikre tomta. Takplatene og annet løst metall ble samlet 
sammen og sikret mot å blåse rundt, og glass og annet løst materiale ble rakt sammen og lagt inn til grunnmuren. Det 
ble videre satt opp gjerde for å holde beitedyr unna branntomta. Det var i alt syv personer fra oss som var med på 
dette. Gjensidige betalte oss for å gjøre denne jobben. 
 
Branntomta måtte ryddes og klargjøres, og det ble avholdt en befaring senere på høsten med Fylkesmannen i Oppland 
for å avtale hvordan dette skulle gjøres. Det ble innhentet nødvendige tillatelser fra grunneier og kommunen for kjøring 
i terrenget og med helikopter. Fylkesmannen ga klarsignal for å kjøre opp en gravemaskin i skiløypa, og i oktober ble 
opprydding foretatt. Oppryddingen var Gjensidige sitt ansvar og en lokal entrepenør ble hyret til dette arbeidet. Per 
Øyvind Gjestvang sto for arbeidet og utførte dette på en meget god måte. Tomta ble ryddet og murstein og lecablokker 
ble knust og lagt inn i tomta. Han pigget også litt fjell og la inn i tomta. Han laget til et fundament som er klargjort for å 
bygge på. Det ble samlet sammen takplater og annet metall som ble fraktet ut med helikopter, og total vekt på metallet 
var 4,5 tonn! Kjøringen fra Hongsætra med 14,5 tonns gravemaskin ble gjort meget skånsomt og påførte terrenget 
minimale skader. To av medlemmene i hyttekomiteen reparerte skadene ved hjelp av ei jernrive og ei krafse. Brev med 
bilder av tomta og kjøringen ble sendt til Fylkesmannen som var svært godt fornøyd med det som var gjort. 
 
I høst og i vinter er det satt i gang arbeider med å bygge ny hytte. Det ble oppnevnt en komite som skulle utarbeide 
utkast til ny hytte, og komiteen la fram tre forslag til styret. I skrivende stund er det ikke tatt noen endelig beslutning om 
hvordan ei ny hytte skal bli. 
 
 

PR-komiteen 

Det er i løpet av året gitt ut 1 nummer av Troll-Tidende. I tillegg til Troll-Tidende har det vært løpende informasjon på 
Toten-Trolls hjemmeside www.toten-troll.no og på epost. 
Informasjon om skiføret på Totenåsen og Totenåsløypers virksomhet blir besørget av Totenåsløyper på 
www.totenasloyper.no. 
Troll-Tidende og hjemmesiden viser mye av aktiviteten vår i løpet av året. 
 



Statistikk 

Deltakelse i individuelle løp: 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 
Antall individuelle løp 78 77 70 77 72 71 64 77 90 77 66 81 87 
Antall starter TT 451 386 359 329 329 225 300 314 419 375 390 394 509 
Antall løpere TT 39 39 34 38 27 28 31 34 32 35 36 31 40 

-16 år 
17- år 

11 
28 

15 
24 

11 
23 

11 
27 

10 
17 

8 
20 

7 
24 

8 
26 

9 
23 

10 
25 

9 
27 

10 
21 

12 
28 

 
I 2016 er antall løp og starter inkl nærløp (unntatt treningsløp, VestMjøsa-cup o.l.). 
I tillegg kommer løp i utlandet (WMOC m.fl.). 
 
Utvalgte resultater 

Hovedløp ski -o, Natrudstilen 16. januar 2016  
H15 
6 Jakob Mo 
9 Håvard Gjestvang 
 
KM mellomdistanse, Elverum 4. juni 2016 
D21  Gull Hildegunn Lindstad 
D55  Gull Ingrid Ravnan 
H21  Gull Marius Staff 
H45  Gull Nils Harald Staff 
H55  Gull Onno Verberne 
 
KM sprint, Vang, 20. august 2016 
D21  Gull Hildegunn Lindstad 
D55  Gull Ingrid Ravnan 
H55  Gull Onno Verberne 
 
KM langdistanse, Rudsbygd 3. september 2016 
D40  Gull Kristine Sollien Flaskerud 
D50  Gull Vanja Staff 
D55  Gull Marita Hernandez 
H13-14  Gull Sigurd Kvamme 
H15-16  Gull Jakob Mo 
H40  Gull Trond Flaskerud 
H45  Gull Anders Sollien 
H55  Gull Onno Verberne 
H60  Gull Ola Brox 

KM stafett, Rudsbygd 4. september 2016  
H13-16 
Gull OL Toten-Troll (Sigurd Kvamme, Håvard Gjestvang, 
Jakob Mo) 
H150 
Gull OL Toten-Troll (Onno Verberne, Bjarte Lindstad, 
Rolf Pettersen Mo) 
 
Hovedløpet sprint, Konnerud 6. august 2016 
H14  25 Sigurd Kvamme 
H15  31 Jakob Mo 
        64 Håvard Gjestvang 
 
Hovedløpet langdistanse, Konnerud 7. august 2016 
H14  38 Sigurd Kvamme 
H15  20 Jakob Mo 
 
Veteranmesterskapet sprint, Norefjell 9. september 
2016 
H55  1 Onno Verberne 
H45  2 Anders Sollien 
D50  3 Vanja Staff 
 
Veteranmesterskapet mellomdistanse, Norefjell 11. 
september 2016 
H55  3 Onno Verberne 
 

 
Klubbens løpere har i år tatt hjem 39 seire. 
 

 

 

Sak 8: Organisasjonsplan 
Styrets forslag til klubbens organisasjonsplan for 2017: 
Leder 
Nestleder/sekretær 
Kasserer 
Leder trenings- og instruksjonskomité - TIK 
Leder teknisk komité – TEK 
Leder finanskomité – FINK 
Leder trimkomité – TRIMK 
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Returadresse: Nils Harald Staff, Fodstadgutua 96, 2850 Lena - hstaff@online.no 

 

Siste side 
 

Gratulerer: 
2016 Anne Marie Kihle 75 år 8. mars Jan-Erik Nordrum 60 år 26. mars Else Marie Rognlien 85 år 21. juni Inger Lilly Rognlien 85 år 21. juni Torfinn Staff 85 år 30. august Johan Arild Hveem 75 år 11. oktober Hans Stabbetorp 75 år 16. desember 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 For 50 år siden (nr. 7 - 1966): 
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