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STYRETS MELDING TIL ÅRSMØTET 2018 

Styrets sammensetning: 

Arbeidsutvalget:  

Leder Trond Flaskerud 

Nestleder/sekretær Sjur Gjestvang 

Kasserer Marita Hernandez 

Øvrige styremedlemmer:  

Leder trenings- og instruksjonskomité - TIK Anders Sollien 

Leder teknisk komité – TEK Jens Olav Hveem 

Leder finanskomité – FINK Per Y. Steinsholt 

Leder trimkomité – TRIMK Ola Brox 

Vara til styret Svein Solerød   

Vara til styret Jan Erik Nordrum  

  

Komitéenes sammensetning:  

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

TEK Jens Olav Hveem, Svein Solerød, Nils Harald Staff, Bjarte Lindstad, 
Vanja Staff 

FINK Per Y. Steinsholt, Svanhild Steinsholt, Kjersti Småstuen 

TRIMK Ola Brox, Arvid Midthus, Bjarte Lindstad, Vanja Staff, Torodd Noreng, 
Gunhild Dahle 

HYK Sjur Gjestvang, Trond Flaskerud og Per Steinsholt har jobbet med 
gjenreising av hytta 

PRK Nils Harald Staff 

Revisorer Onno Verberne, Kjersti Småstuen 

Vararevisor Marie Kristin Glemmestad 

Materialforvalter Bjarte Lindstad 

Valgkomité Kristine Sollien Flaskerud, Guro Mo 

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

Representanter til Idrettsrådet Trond Flaskerud, Sjur Gjestvang 

  

Styrets virksomhet: 

Det er avholdt 4 styremøter. 
 
 

 

Arrangement 2018 
  

Våronnløpet 12. mai 2018 
(nasjonalt løp) 

Kart: Hveemsåsen Løpsleder: Kjersti Småstuen 
Løypelegger: Svein Solerød 

Marsipanløpet 29. des. 2018 Kart: Enge Store Løpsleder/løypelegger: Ola Brox, Sjur 
Gjestvang, Svein Solerød 

Fastsatte arrangement 2019:   



Våronnløpet 11. mai 2019 
(nasjonalt løp) 

Kart: Engsmarka Løpsleder: Kjersti Småstuen 
Løypelegger: Rolf og Jakob Mo 

Marsipanløpet 29. des. 2019 

 

Nammo cup 5. juni 

Kart: Enge Store 

 

Kart: Myrsjøen 

Løpsleder/løypelegger: Ola Brox/Sjur 
Gjestvang                                                                                                                               

 
Løpsleder: Anders Sollien 
Løypelegger: Erland Slokvik                                         

 
Medlemmer av OL Toten-Troll: 

I 2018 har laget hatt 4 æresmedlemmer: Kåre Strande, Torfinn Staff, Svein Solerød og Arne Aas. 

 

 
Medlemsoversikt 2017: 

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 1 3 2   36 0 8 10 3 43 106 

 
Medlemsoversikt 2018: 

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 2 2 2 30 0 6 9 4 40 95 

 

Det er totalt 95 medlemmer i OL Toten-Troll.  

 

ÅRSRAPPORT – TRENING OG INSTRUKSJONSKOMITEEN 2018 

I motsetning til de senere årene har ikke Raufoss deltatt på våre møter. Det har blitt avholdt totalt 4 
planleggingsmøter i komiteen, 2 på våren og 2 på høsten. I tillegg har det blitt avholdt et par 
planleggingsmøter sammen med Gjø-Vard hvor deler av komiteen har deltatt.  

Aktiviteter:  

Det har vært gjennomført følgende aktiviteter dette året:  

Vintertrening.  

1) Tirsdagstreninger på Hoffsvangen skole fra 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) Natt-O cup: Erlend og Kjersti har arrangert Natt-O cup 4 torsdager i oktober/november med 
avsluttende jaktstart siste løpet fra sportshytta på Toppenplassen. 

4) Sprint Cup: 4 torsdager i januar med gjennomsnitt 16 deltagere.  

5) Vintersamlinger:  

a. Ungdomssamling med ski-Orientering på Natrudstilen 5.-7. januar sammen med Gjø-Vard og 
Raufoss med 5 deltagere fra TT, men totalt 15 deltagere.  



b. Det ble gjennomført ski-O samling for hele klubben 26.-28. januar med totalt 22 deltagere fra TT på 
samlinga med trening fredag kveld og langtur på ski på lørdag. Utfor-ski-natt-orientering lørdag kveld ned 
alpinbakken var moro for store og små. Ny skitur før hjemreise på søndag.  

c. 14.-16. desember var det ungdomssamling på Sjusjøen med ski-o løp to dager med totalt 12 
deltagere fra TT. 

Sommertreninger:  

1) Tirsdagstreninger, også kalt Klubbtreninger: Fra det ble bart ute i begynnelsen av april har det vært 
gjennomført 20 klubbtreninger utendørs. Erlend 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. Takk til alle som 
velvillig stiller opp på dette! Vi har ført frammøtelister for hele året, og totalt har det vært 1397 deltagelser 
på våre treninger og samlinger i løpet av 2017, inkludert GTR treningene, sammenlignet med 1549 året før. 
Nedgangen gjelder deltagelse i alle aldersgrupper, men størst har nedgangen vært for aldersgruppen 6-12 
år, dessverre. 

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 (og Raufoss) 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 også, og en del har benyttet seg av det.  

3) Vestmjøsa Cup: I samarbeid med Gjø-Vard har vi også i år arrangert VestMjøsa Cup på onsdager 
de ukene det ikke har vært ungdomscup i Mjøs-o. Totalt 7 løp. 28 forskjellige løpere fra TT har deltatt på ett 
eller flere løp, en økning fra 24 året før. VMC har totalt 380 starter, dvs i gjennomsnitt 54 startende på hvert 
løp. Dette er en nedgang fra tidligere år som hovedsakelig skyldes ett løp mindre i år enn i fjor, og at RIL 
har lagt ned sin aktivitet. TT har i gjennomsnitt hatt 17,4 deltagere hver gang som er en liten økning fra i 
fjor. TT har stått for 4 av 7 arrangementer, 1 av løpene på Raufoss sitt kart. Klubbmesterskap 
mellomdistanse og sprint har vært innlemmet i disse arrangementene.   

4) Samlinger:  

a. Barmarkssamling (nesten) i palmehelgen 23.-25.mars ved Tanum Strand i Sverige: 21 deltagere. 
Her var det 4 O-tekniske treninger, og sosialt samvær.  

b. Jukola-stafetten i Lahti/Hollola: For første gang stilte TT med herrelag i Jukola-stafetten, verdens 
største o-stafett. Laget ble nr 367 av totalt 1859 herrelag etter at alle 7 hadde løpt akseptabelt gode 
etapper, og vi var med det beste lag fra Innlandet.  

c. Klubbtur til Danmark i forbindelse med Veteran-VM. Vi var 15 stykker fra klubben som reiste til 
Veteran-VM på Skjælland. Sprint-finale i København sentrum ved Christiansborg slott, og skogsdistansene 
i Tisvilde Hegn og langdistanse i bøkeskogen i Gribskov. Hyggelige dager med deilig vær og trivelig 
samhold i et stort og nytt feriehus.  

d. Junior-NM: 2 juniorer, Jakob Mo og Simen Ballangrud har vært på NM-samling og deltatt i junior-
NM i Vegårdshei. De var også i Sprint-NM i Sandnes. Sammen med Sigurd Kvamme som var på O-Idol i 
Sandefjord stilte de også lag i junior-NM stafett.  

e. O-Idol/Hovedløpssamling/Hovedløp: TT har hatt 1 løper med på disse arrangementene, Sigurd 
Kvamme.  

f. O-Troll Leir i forbindelse med Nammo-Cup avslutning: 2 deltagere.  

g. Klubbtur til KM som i år gikk på Finnskogen med 17 deltagere fra TT.  

 

5) Andre aktiviteter:  

a. Hall-O-Ween: Tirsdag 30/10 ble det arrangert natt-o med skumle effekter fra Grønnlandsletta med 
100 deltagere i alle aldre som trosset 10 cm snø og godt med regn. Et artig utstillingsvindu for o-sporten i 
høstnatta.  

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 mnd der klubben har kjøpt inn mat og drikke, mens alle deltagere skal 
ha med ett pålegg hver.  

Som sesongavslutning var det også tradisjonen tro pizza etter Ringreven-stafetten hvor klubben hadde 
med 3 lag.   

Det ble også gjennomført klubbkveld med premieutdeling fra klubbmesterskapene på Kolbu Ils sportshytte i 
begynnelsen av november.  

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. Jakob, Simen og 
Sigurd har benyttet seg av dette og vært med Mjøs-O på flere samlinger i forbindelse med bl. annet Junior 
NM.  

Nammo-Cup: Mjøs-O sin ungdomscup: TT har ikke hatt arrangøransvar inneværende år, men var med og 
hjalp Raufoss med sitt arrangement i august. 12 av klubbens yngre løpere har deltatt i løpet av året.  

Idretts-skolene: Kjersti har hatt o-opplegg med idretts-skolen på Kapp 1 gang og Rolf 1 kveld med 
idrettsskolen på Kolbu/KK.   

Sluttkommentar:  

2018 har igjen vært et meget aktivt år for TIK. Vi har fortsatt med mye av de samme aktivitetene som 
tidligere. Vi har gjennomført 2 klubbsamlinger i vinterhalvåret, både med ski-orientering og barmarksamling 
i Sverige, og i tillegg 2 ungdomssamlinger i forbindelse med ski-O på Sjusjøen. Vi opplever dette som 
miljøbyggende, og føler at samholdet i den løpsaktive delen av klubben styrkes av dette. Nytt i 2018 var at 
vi også arrangerte klubbtur til Danmark i forbindelse med WMOC (Veteran-VM) som en påskjønnelse etter 
all dugnads-innsats i forbindelse med ski-O NM i 2017. For første gang har vi også deltatt med herrelag i 
verdens største stafett, Jukolastafetten i Finland. Vi har fortsatt med felles klubbtreninger på tirsdager etter 
samme mal som tidligere, og egne ungdomstreninger sammen med GV i tillegg på torsdager. men pga at 
Raufoss IL har lagt ned sin ungdoms-satsing så har vi hatt færre ressurspersoner til å opprettholde rekrutt-
satsinga på samme måte som tidligere. Det har derfor vært relativt få nye rekrutter dette året. VestMjøsa 
Cup har også blitt videreført sammen GV. Også her merker vi at Raufoss har lagt inn årene da flere 
arrangementer faller på oss. Vi ser ytterligere litt nedgang i total-deltagelse, men samtidig gir dette fine 
løpstilbud i nærområdet og antall TT-deltagere har holdt seg stabilt.  

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.   

Utfordringen er som tidligere: Å få med flere!  

 

07.01.2019 Anders Sollien 

  

ÅRSMELDING TEK 

Det har vært holdt to møter i komiteen. Ellers som vanlig uformelle kontakter, inkl. telefon og e-post. 

Kartarbeid i 2018. 

Hveemsåsen.  Vanja er ikke ferdig med revisjon av vestre del (vest for Tollefsrudvegen). Som før nevnt er 
dette et krevende område å synfare.  

Enge Store: Oppdateres kontinuerlig av Vanja. Kartet er bl.a. benyttet til de to siste Marsipanløpene.  

Engsmarka. Bjarte har gjort noen oppdateringer på kartet, særlig mht hogst. Følger også dette opp utover 
vinteren. 

Karidal nord. Svein ser på området. Det er ønskelig å få med dette som en naturlig del av 
Karidal/Stenbergkartet. 



Herva/Grøna-Fiskelausen. Bjarte la inn ny hogst samt noen andre endringer i forbindelse med ekstraposter 
på Fanganhøgda - for turorienteringa.  

Torsæterkampen. Jens Olav har gått over stinettet i den sentrale delen av kartet, området Hongsætra – 
Rausteinshytta. Forsøker å følge med på evt. ny hogst. Vi ser an bruken, men vet at området blir mer 
attraktivt med ny hytte på plass. Så får tida vise hvor mye vi skal satse. 

Skjellungshøgda. Det er søkt om spillemidler med tanke på nytegning av kartområdet. Det skal brukes 
laserdata, slik at kartet georefereres. Tenkt ferdigstilt til sommeren 2021. Arbeidet kan starte så snart vi får 
spillemiddelsøknaden godkjent. 

Stolpekart. Svein har utvida kartområdet i Totenvika t.o.m. Evjua. Han har dessuten ferdigstilt området fra 
Vilberg til Toppenplassen (Majerskogen). Videre har Svein tegna en ny del på Kapp hvor Billerud er med, 
samt revidert litt i Nordlia og Kolbu. 

Nils Harald skal til enhver tid ha oversikt over hvilke kart som er oppdaterte og brukandes. Det er han som 
skriver ut kart som skal brukes.                                                                       NB! 
Minner nok en gang alle om at tidligere kartutgaver slettes når nye av samme område foreligger!  

Utstyr.                          
Postenheter. Vi greier oss med det vi har, men supplerer ved behov. Normalt har enhetene en varighet på 
5-10 år, tilstanden sjekkes før bruk. Skjermer: 20 skjermer m/refleks kjøpt i høst, ved neste behov kjøpes 
samme type. Timerecordere virker bra foreløpig, men tidsspørsmål før de må fornyes. (15.000 kr tot.). 

Skriver er plassert hos Nils Harald, som skriver ut kart etter behov. Han vet ikke hvor lenge den kan holde, 
men det har vært budsjettert med ny. Ny koster 30 - 40.000 kr., og vi regner med at dette fortsatt blir tatt 
med på neste års budsjett. 

VDG.                                              
Tidligere fikk vi sendt ut generell informasjon om vår virksomhet til grunneiere via kommunens 
Landbruksnytt. Dette har nå opphørt, slik at vi framover forsøker å nå ut via grunneierlag og allmenninger. 

Skreia 24.januar 2019, Jens Olav 

 

 

ÅRSRAPPORT FRA FINANSKOMITEEN 2018  

Hovedsponsor 

Vi har i åtte år hatt Totens Sparebank som hovedsponsor. Avtalen er fornyet fra 1.okt 2018 med   kr 
30.000,- pr år.  

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 2018 fornyet for 2 år (2018 og 2019) med 5.000,- pr år. 

Sponsoravtalen med Oppland Arbeiderblad ble fornyet også i 2018 - men fortsatt uten kontantbeløp fra 
dem. Vi fikk 50 % rabatt på annonser + 4 digitale helårsabonnementer. 

 

Annonser. 

13 annonsører i bygda betalte kr. 5200,- + ytet varer til løpet for sine annonser i programmet for 
Våronnløpet.   

Vareytelser 



Vi har fått sponset varer fra Kjelstad Bakeri Krabyskogen, KiMs, Toten Kjøtt og Bilittkiosken 

 

Stolpejakten i Ø. Toten 

Bra oppslutning om Stolpejakten også dette femte året. Samarbeidet med Gjø-Vard (Arnfinn Pedersen) 
resulterte i kr. 22.833,- fra 3 lokale sponsorer til vårt opplegg i år. I tillegg fikk vi 20.000,- fra 
Sparebankstiftelsen DNB til kulturstolper. 

Sammen med nestleder Sjur Gj jobbet vi mot Østre Toten Kommune, og fikk en økning til 75.000,- dette 
året. Det er vi meget takknemlige for. 

Og vi har fått inn til sammen 55.000,- fra 18 lokale annonsører dette året, og gavepremier eller materiell fra 
10 lokale leverandører.  

Rausteinshytta 

Leder av komitèen har bidratt til søknader til gjenoppbygging av Rausteinshytta. Det har resultert i bidrag 
som etter hvert kommer i byggeregnskapet for hytta. 

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. Og vi takker sjølsagt også våre sponsorer med Totens 
Sparebank i front.  

Og 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. 

 

Skreia, 27. januar 2019 

Per Y. 

 

ÅRSMELDING TRIMKOMITÉEN 2018 

Vi har hatt 3 møter i komiteen – i tillegg til kontakt per e-post. Lederen av komiteen deltok på tur-o-seminar 
på Gardermoen, 17. november. 

Toten-trimmen 

Vi har også i år hatt 70 poster - fordelt på kartene Stenberg (10 poster), Engsmarka øst (10 poster), 
Langsætra (13 poster), Herva (12 poster) og Laupen (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 
5. mai, mens postene på åsen ble satt ut til 1. juni. Postene har stått ute til 7. oktober. Stenberg-kartet har 
ligget til gratis nedlasting på turorientering.no. På de fleste kartene har vi hatt én post med infoark med 
opplysninger av kulturhistorisk eller naturgeografisk art. 

Vi har 6 salgssteder for tur-o-konvolutter: Toten Libris, Toresen Sport, Staff & Sønner, Skreia Sport og Spill, 
Peter Aas Tekstil & Sko og Torsætra. Prisen har vært uforandret, dvs. 250 kr for tur-o-konvolutten og 10 kr 
for ekstra kort. 

Vedlagt statistikk viser omfanget av aktiviteten. Etter en jevn økning etter år 2000, med en topp på antall 
solgte konvolutter i 2011-2012, har vi de siste årene hatt en ganske stor nedgang i antall solgte konvolutter. 
Når det gjelder antall registrerte deltakere, hadde vi en topp i 2015-2016, og har hatt en liten nedgang 
siden da. Men nedgangen er på langt nær så stor som i antall solgte opplegg. De siste 8 årene har vi 
registrert over 100 deltakere – med over 70 gullmerkevinnere. 

Vi håper fortsatt at Stolpejakten kan gjøre flere nysgjerrige på større utfordringer – og da kan vi tilby tur-
orientering.  

Arrangement 



Sesongåpning, Finn-fram-dagen, lørdag 5. mai på Stenberg.  

Tradisjonelt program med salg av tur-o-konvolutter og servering. Det ser ut til at vi har funnet en grei 
ramme rundt starten på sesongen. 

Kaffepost, søndag 3. juni på Langsætra. 

For første gang prøvde vi oss med en kaffepost ved oppstarten av turorienteringen på Totenåsen. Flott vær 
gjorde at mange var innom for en prat over en kaffekopp. 

Kaffepost, søndag 12. august ved Laupendsætra. 

Tradisjonelt program med kaffe og kaker. Mange trofaste turorienterere stiller alltid opp. 

Sesongavslutning, hyggekveld, torsdag 18. oktober på Bygdestua. 

Anders Sollien hadde en informativ og god gjennomgåelse av arbeidet med den nye Rausteinshytta. I 
tillegg bestod kvelden av 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 gevinster 
(markens grøde og fruktkurv). Bra frammøte.  

 Statistikk Toten-Trimmen 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

               

Solgte konvolutter  137 176 175 201 220 209 224 224 178 210 186 215 173 189 

Konvolutter delt ut 24 24 27 24 21 23 23 17 16 - - - - - 

Sum konvolutter 161 200 202 225 241 232 247 241 194      

Tilleggskort 63 74 95 103 124 150 ? * 126 99 115 117 131 118 135 

Sum kort 224 274 297 328 365 382 224+ 367 293 325 303 346 291 324 

Salg av enkeltturer 32 15 2 5 5          

               

Pris tur-o-konvolutt 250 250 220 220 220 220 220 200 200 200 200 150 150 150 

Pris tilleggskort 10 10 10 10 10 10 0 25 25 25 25 20 10 10 

               

Innleverte kort 31 31 36 48 42 51 74 64 65 84 80 89 71 63 

Registrerte på nett 70 72 81 69 67 61 34 38 34      

Sum registrerte 101 103 117 117 109 112 108 102 99 84 80 89 71 63 

               

Gullmerke 71 65 91 83 82 74 86 71 63 65 69 64 63 48 

Sølvmerke 9 2 2 8 0 5 6 2 17 7 0 13 2 6 

Bronsemerke 7 14 2 8 10 21 11 18 11 12 11 12 6 9 

Sum merker 87 81 95 99 92 100 103 91 91 84 80 89 71 63 

               

45-års-plakett 1 1             

40-års-plakett 1 - 2 - 2 1 1        

35-års-plakett - - 1 - - 3 - - 2 3 1 2   

30-års-plakett - - 3 1 - - - 1 - - 2 1 - 2 

25-års-plakett 1 2 2 2 1 - 1 3 2 - - - 1 - 

20-års-plakett - - - 2 1 1 3 2 2 1 - 1 3 1 

Gullplakett (15 år) 2 2 1 1 - - - - 2 1 1 3 3 2 

Sølvplakett (10 år) 4 1 - 5 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 

Bronseplakett (5 år) 3 5 11 7 2 4 4 5 5 2 1 4 2 2 

Sum plaketter 12 11 20 18 8 11 11 12 14 9 6 12 10 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 

Skreia 24. januar, Ola Brox 

 

HYTTEKOMITÉEN 2018 
Ingen rapport fra hyttekomitéen i år.  
 
Når det gjelder gjenoppbygging av hytta, har Jan Erik Nordrum, Trond Flaskerud og Sjur Gjestvang jobbet 
med dette siden brannen 4. juli 2016. Jan Erik har etter hvert trukket seg fra arbeidet med 
gjenoppbyggingen. Per Steinsholt har etter hvert kommet inn for å hjelpe til med økonomi/finansiering. For 
å kvalitetssikre prosjektet har vi også søkt hjelp hos Arne Otto Aarsby. 
Kai Myrvang er blitt leid inn for å representere oss i byggekomitéen. Der har også Sjur Gjestvang møtt fast. 
Trond Flaskerud har møtt på noen av møtene. Trond har sammen med Per Steinsholt og Marita Hernandez 
holdt orden på økonomien. Per og Trond har også stått bak diverse søknader om ulike tilskudd. Flere av 
klubbens medlemmer har vært engasjert i arbeidet med å finne ut hvordan vi vil ha hytta, spesielt med 
tanke på innvendige flater og inventar. 
Etter at alle tillatelser, tegninger og avtale med Landheim var på plass tidlig på våren, har bygginga stort 
sett gått etter planen. Planlagt ferdigstillelse er 1. mai 2019. 
Gjennom høsten og vinteren så langt har det vært stor interesse for bygget fra bygdefolket, noe snekkerne 
kan bekrefte. Mange er innom for å kikke. Kommentarer og «klikker» på facebook forteller også om stor 
interesse. Vi har også hatt flere oppslag i lokalpressa 
 
Nærmer informasjon vil bli gitt på årsmøtet. 
 
Skreia, 2018-02-19 
Sjur Gjestvang 

 
 

STATISTIKK 

Deltakelse i løp i Norge: 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Antall individuelle løp 110 82 78 77 70 77 72 71 64 77 90 77 66 

Antall starter TT 715 445 451 386 359 329 329 225 300 314 419 375 390 

Antall løpere TT 41+5 38+5 39 39 34 38 27 28 31 34 32 35 36 
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I 2018 er følgende løp inkludert i statistikken: 

VestMjøsacup:139 starter 



Nammocup: 25 starter 
Antall starter Ski-O: 47 
 

Løp i utlandet (WMOC m.fl.) Et usikkert antall starter. Anslagsvis ca 125. 
 +5 betyr 5 medlemmer som kun har startet i løp i utlandet. 
 
Fra og med 2017 inkluderer statistikken også stafetter. 

 

 

ÅRSMELDING STOLPEJAKTEN 2018  

 

Stolpejakten i Østre Toten  

Stolpejakten var i år arrangert for 5. gang i Østre Toten kommune. 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. Det er også ønskelig å bidra til kartforståelse i en stadig mer 
digitalisert verden.  

Opplegget har vært tilgjenge¬lig for hele befolkningen, i alle aldersgrupper, fra barnefamilier og skolelever 
til pensjonis¬ter, for ulike trimgrupper, for tilreisende/besøkende – og for personer med ulike 
funksjonshem¬ninger. Et delmål har også vært at bygdas befolkning og besøkende skal bli bedre kjent i 
bygda vår.  

Det er ei egen gruppe som står for dette i Toten-Troll; Svein Solerød, Sjur Gjestvang, Ola Brox og Per Y. 
Steinsholt (leder). Vi har et nært samarbeid med "stolpegeneral" Arnfinn Pedersen (Gjø-Vard), som er 
ansvarlig for samordning av opplegget i regionen. 

Opplegget er i år utvidet til 110 stolper, med 20 stolper på hvert av kartene over Lena, Skreia, Kapp og 
Nordlia. Kolbu og Lensbygda (nytt i år) hadde 15 stolper. 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 kan nås med rullestol. Stolpene har i svært liten grad vært utsatt for skader i år, og de små skadene 
som har forekommet er umiddelbart blitt reparert. 

Kartene ble dette året samlet i et hefte på 16 sider, som ble delt ut gratis i alle postkassene i kommunen i 
starten av mai.  Heftet har også vært utlagt på i alt 34 steder i kommunen hele sesongen, og enkelte 
sentrale steder på Gjøvik. Kart med stolpeplasseringer har 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 som de fleste gjør, 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. 

Sesongen startet lørdag 12. mai med sending over Oppland Arbeiderblads TV, der vi deltok. Da ble også 
kartheftet delt ut i alle postkassene i kommunen. Sesongen ble avsluttet søndag 4. november. Deretter ble 
det foretatt trekning av 14 uttrekkspremier blant deltakerne. 

Stolpejakten har vært omtalt mange ganger i lokalpressen dette året, 4 ganger i Totens Blad og 5 ganger i 
Oppland Arbeiderblad.  Begge avisene har kommentert oss på lederplass.  

Det har vært stor deltakelse. Til sammen er det registrert 85760 stolpebesøk i Østre Toten, mot 90 010 i 
2017 og 79513 i 2016! I kommunen vår er det 1249 personer som har registrert seg som deltakere på 
stolpejakten.no. Det var totalt 2683 personer som har registrert stolpebesøk i kommunen, mot 2627 
personer i fjor. Det betyr at vi også har hatt et stort besøk utenfra. Og mange av våre egne har også deltatt 
i nabo¬kommunene. Også de fleste elevene på skolene i kommun¬en (om lag 2000) har benyttet tilbudet. 
Opplegget har vært populært til bruk i kroppsøvings¬timer. I tillegg til tallene ovenfor kommer noen som har 
sendt inn kupongen på kartet. Vi vet også at mange  har deltatt uten å ha registrert seg.  

Stolpejakten i Østre Toten deltok med stand under Folkehelsedagene på Lena, lørdag 16. juni.  

Vi har hatt 4 møter i komiteen og behandlet 21 saker i tillegg til en dugnad med å feste dekalene på 
stolpene. Gammel og ny leder av komitéen deltok på årsmøtet i Stolpejakten på Gjøvik mandag 12. 
februar, der Per ble valgt inn i styret i Foreningen Stolpejakten. 3 av oss (minus leder) møtte på et 
evalueringsmøte for Stolpejakten i regionen, på Biri torsdag 29. november. 

 

Stolpejakten har vesentlig blitt finansiert gjennom midler fra Østre Toten kom¬mune. Totens Sparebank, 
Toten Trenings¬senter og Toten Økonomitjenester har gitt sine ytelser gjennom prosjektets lokale 
fellesopplegg etter fordelings¬nøkkelen: 50 % til Gjøvik og 25 % til hver av Toten-kommunene ut fra 



befolkningstallene i kommunene. Tilskudd til kulturstolpene er gitt av Sparebankstiftelsen DNB gjennom 
Foreningen Stolpejakten. I tillegg har lokalt næringsliv – 34 bedrifter i Østre Toten – bidratt positivt gjennom 
gode annonse¬avtaler og med materiell og gavepremier dette året. 6 av disse har hatt egne stolper. 

                

Stolpejakten har fortsatt økende oppslutning i Østre Toten – og har hatt deltakere i alle aldre – fra 0 til 96 år 
i 2018. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på opplegget fra brukere, både organisasjoner og 
mange enkeltpersoner.  Vi er ydmyke og takknemlige overfor denne oppslutningen. Det gir oss motivasjon 
til å gå løs på en ny sesong, der vi planlegger kart i nye områder, og flere stolper. 

 

Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere og årets deltakere for enda en vellykket sesong med stolpejakt på 
Østre Toten. 

Skreia, 14.januar 2019 

 

Per Y. Steinsholt  Svein Solerød Sjur Gjestvang Ola Brox 

 
 
UTVALGTE RESULTATER I OL TOTEN-TROLL 2018 
 
Hovedløp ski-O 
 Håvard Gjestvang Nr 1 H17K 
 Amund Flaskerud  Nr 2 H12 

Ole Solli Kvikstad  Nr 4 H12 
Johannes Bjørke Sollien Nr 7 H13 

 Sigurd Kvamme  Nr 15 H 16 HL  
NM Ski-O Lang 
 Kjersti Småstuen  Nr 3   D 17 K  
 Jakob Mo  Nr 5 H 17  
 Håvard Gjestvang Nr 7 H 17 K  
NM Ski-O 
 Erlend Slokvik  Nr 1 H 50- 
 Håvard Gjestvang Nr 2 Dir Kort  
 Kjersti Småstuen  Nr 4 D 50-   
NM Sprint Kvalifisering 
 Jakob Mo      Heat nr 1 Nr 14 H 17-18  
 Simen Ballangrud He nr 1 Nr 14 H 19-20  
KM Sprint 
 Simen Ballangrud Nr 1 H17-20 
 Håvard Gjestvang N2 2 H 17-20  
 Markus Kvamme  Nr 1 H17-20B  
 Hildegunn Lindstad nr 1 D 21- 
 Marita hernandez  Nr 2 D 21- 
 Onno Verberne  Nr 1 H55 - 
 Kristine Sollien Flaskerud Nr 1 D35-  
 Lars Flaskerud  Nr 1 H 10 
 Amund Flaskerud  Nr 1 H11-12  
 Johannes Bjørke Sollien Nr 4 H 13-14 
 Sigurd Kvamme  Nr 3 H 15-16 
 Trond Flaskerud  Nr 2 H 35- 
 Håvard Kvamme  Nr 2 H 45- 
 Bjarte Lindstad  Nr 3  H 55- 
 Svein Solerød  Nr 1 H75-  
 Sjur Gjestvang  Nr 1 H65- 
WMOC 
 Erlend Slokvik  Nr 11 H 50- 
 Nils Harald Staff  Nr 13 H 50- 
 
 
 

KM Mellomdistanse 
 Kristine Sollien Flaskerud Nr 1 D35 - 
 Andreas Bjørke Sollien Nr 1 H17-20B  
 Anders Sollien  Nr 1 H45- 
 Vanja Staff  Nr 3 D 50- 
 Lars Flaskerud  Nr 1 H 10 
 Amund Flaskerud  Nr 3 H 11-12 
 Johannes Bjørke Sollien Nr 3 H 13-14 

Sigurd Kvamme  Nr 2 H 15-16 
Simen Ballangrud Nr 1 H 17-20 
Jacob Mo  Nr 2 H 17-20 
Trond Flaskerud  Nr 2 H35- 

KM Langdistanse 
 Anders Sollien  Nr 1 H 45- 
 Kristine Sollien Flaskerud Nr 1 D 40-  
 Vanja Staff  Nr 2 D 50- 
 Lars Flaskerud  Nr 1 H 10 

Amund Flaskerud  Nr 3 H 11-12 
Ole Solli Kvikkstad Nr 4 H 11-12 
Johannes Bjørke Sollien Nr 4 H 13-14 
Sigurd Kvamme  Nr 5 H 15-16 

Veteranmesterskapet 
 Svein Solerød  Nr 3 H 80-  
 Ola Brox   Nr 5 H 65-  
NM langdistanse 
 Simen Ballangrud Nr 29 H 19-20 E  
NM Mellomdistanse. Finale. 
 Simen Ballangrud Nr 29 H 19-20 E  
 Jakob Mo  Nr 53 H 17-18 E  
KM Natt 
 Marius Staff  Nr 1 H 17-A 
kort  
 Vanja Staff  Nr 1 D 45- 
KM Stafett 
    Nr 5 H17- 
    Nr 2 D 17- 
    Nr 1 H 150 
    Nr 3 H 13-16 
 
 

 

LEDERS SLUTTORD 2018 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Sak 4: REGNSKAP 
 
 
Sak 5: MEDLEMSKONTINGENT 
 
 
Sak 6: BUDSJETT 
 
 
Sak 7: ORGANISASJONSPLAN 
 

Styret foreslår ingen endring. 
 
 
Sak 8: INNKOMNE SAKER 
 

A. LOV FOR OL TOTEN-TROLL foreslås endret slik: 
§ 15 bokstav g gis sålydende tillegg: 
" Valgkomité velges for en valgperiode. Valget skjer gjennom votering 
på organisasjonens årsmøte."  
 
B. Opptak av midlertidig lån til gjenoppbygging av Rausteinshytta. 

 
Sak 9: VALG 


