
 

Årsberetning 2019      

 

 

 

Årsmøte  

30. januar 2020 kl 19.00 

Sted: Rådhuset på Nodeland.  

 

DAGSORDEN:  

Åpning  

Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Valg av møteleder og referent  

Årsberetning fra styret  

Regnskap/budsjett  

Aktivitetsplan  

Kartplan  

Valg  

  



ÅRSBERETNING 2019 

STYRETS SAMMENSETNING  

Leder:    Christina White 

Kasserer:   Svein Sunde  

Oppmann:   Øystein Dybesland  

Sekretær:   Svein Erik Wiig 

Leder anleggsråd:  Leiv-Terje Arnevik  

Leder treningsråd: Ståle Thortveit  

Leder turorientering:  Else-Margrethe Bredland  

Det har vært avholdt 3 styremøter i 2019  

 

MEDLEMSOVERSIKT  

Ved utgangen av året hadde SSOK 58 medlemmer. Dette er en nedgang på 2 medlemmer. 

ØKONOMI  

Klubbens økonomi er fortsatt god. Vedlagt årsregnskap for 2019 viser imidlertid et underskudd 

på ca 89000 kr. Dette skyldes at klubben har hatt kostnader til nytt kart Lohneheia. Spillemidler 

og kommunale tilskudd vil komme i 2020-2021.  

LØPSARRANGEMENTER  

04. mai: Skolesprinten. Ca 270 deltakere. 

Øystein, Roy, Else M m.fl. 

 

25. juli: KOK Sommercup (SSOK medarrangør). 51 deltakere 

Familien White 

 

20. august: Sørlandskarusellen 56 deltakere 

Kart: Berge 

Løypelegger: Leiv-Terje Arnevik  

Løpsleder: Christina White 

 

 

 

 

SSOK INFORMASJON  

SSOK har egen hjemmeside på internett som oppdateres jevnlig med klubbinformasjon og med 

referater fra klubbens arrangementer og fra turer rundt om i verden. SSOK har også egen side 

på Facebook som brukes for å spre informasjon til medlemmene. For å nå alle medlemmer kan 

e-post sendes ut fra medlemsregistret i klubbadmin.  

  



MATERIELL  

SSOK har fortsatt lagerlokale i Noden (det gamle helsehuset, flyttet opp en etasje i 2017) på 

Nodeland. I tillegg til diverse orienterings- og arrangørsutstyr, har vi klubbdresser og løpstøy 

på lager. Nye jakker med ny design er produsert og er til salgs. Mange av postenhetene er 

gamle og utskifting har pågått under noen år. I 2019 er det ikke kjøpt inn noen nye postenheter, 

men det er kjøpt inn nye postskjermer.  

 

DUGNADER  

Det har ikke vært noen felles dugnader i 2019. Floke har imidlertid gjort en fantastisk innsats 

med oversiktskalenderen. Men også turorienteringen, sørlandskarusellen, sommercupen samt 

skolesprinten innebærer en solid dugnadsinnsats av mange. 

 

REKRUTTERING 

Det ble ikke arrangert noen nybegynnertreninger i 2019. 

SSOK var representert på Hellevigadagen som arrangeres av Midt-Agder friluftsråd. En 

orienteringsløype og en kort barneløype hadde blitt lagt ut og ca 20 personer benyttet seg av 

tilbudet. 

SSOK var også representert under Barnas idrettsdag som ble arrangert på Tangvall 28. april. En 

enkel løype var lagd og mange barn benyttet muligheten for å prøve orientering.  

 

SOSIALE ARRANGEMENTER  

Som tidligere år så markerte Nordjysk 2-dagers den 16. og 17. mars sesongåpning for de 

ivrigste løperne. Løpene gikk i Tranum og 20 medlemmer fra SSOK deltok. 

Sørlandsgaloppen i Skien samlet også mange løpere fra klubben. 

REPRESENTASJONER I 2019  

Reidar Heivoll vært leder i styret for Stiftelsen Sørlandsgaloppen. 

Leiv-Terje Arnevik har i 2019 vært medlem av anleggsrådet i kretsen. 

Christina White har i 2019 vært medlem av treningsrådet i kretsen. 

Svein Erik Wiig har i 2019 var med i arrangørskomitén for Sørlandsgaloppen. 

 

LEDERS KOMMENTAR  

Medlemsantallet i SSOK holder seg stabilt. En trofast gjeng klubbmedlemmer stiller på løp i 

nærområdet, kretsen og til og med internasjonalt. Hele 20 løpere deltok på klubbturen til 

Nordjysk 2-dagers, hvilket er meget positivt. Mange av oss var også med på klubbturen til 



Sørlandsgaloppen i Skien. Men det er absolutt plass til flere medlemmer, både på klubbturene 

og på andre løp og arrangementer i nærområdet. 

Klubbens største arrangement i 2019 var som vanlig skolesprinten, og som vanlig i regi av 

Øystein. SSOK låner også ut o-utstyr til skolene i Søgne og Songdalen som arrangerer sine 

egne orienteringsaktiviteter, og vi bidrar på den måten til å få eksponert ungdommen til o-

sporten.  

Nye tider med kommune- og fylkessammenslåinger vil også påvirke SSOK. Vest-Agder o-krets 

sine siste kretsmesterskap ble avholdt i 2019. Siden KM-arrangementene har vært felles med 

Aust-Agder vil dette ikke merkes i noen større grad, foruten at det blir færre medaljer som skal 

fordeles. Derfor vil det nok ikke bli like lett å høste medaljer som det kanskje har vært for noen 

av oss de siste årene. I 2019 tok SSOK 8 gullmedaljer og 2 sølv i KM. I tillegg ble det en gull- 

og en sølvmedalje i Sørlandsmesterskapet.  

Ny orienteringskrets med ny organisasjon og med flere klubber med større avstander mellom 

dem kan være en utfordring, men vil forhåpentlig innebære forbedrede muligheter for 

samarbeid for å øke rekrutteringen til o-sporten. Det at vi nå er en del av Kristiansand 

kommune gjør at vi i større grad må ha en god dialog med naboklubbene for å bli enige om i 

hvilke områder vi arrangerer turorientering og kartproduksjon.  

SSOK vil ha en sentral rolle når Sørlandsgaloppen skal arrangeres i Mandal og Bymarka i år. 

Dette vil kreve stor innsats av mange av medlemmer, både under forberedelsene og under selve 

arrangementet. Men dugnaden under Sørlandsgaloppen er også en viktig sosial møteplass for 

klubben og jeg håper at mange av medlemmene har lyst å stille opp også denne gangen. 

 

Rapport fra turorienteringen 2019 

Tur-o ble arrangert for 50. gang i perioden 1. juledag (2018) til og med søndag 22. september.  

Veldig god deltakelse i år, spesielt sett i forhold til 2018 som var et år med en snørik vinter og 

en veldig varm, fin sommer.  

Kartposer: 350 produsert. Salget startet 8. desember. Kart ble trykket hos Rambøll.  

Salg: 225 poser.  Pris kr 200.-. Poser solgt via DNT: kr 160.-. I tillegg kjøpte Repstad           

Eiendom 100 poser til ordinær pris. 

Salgssteder: Bensinstasjonene på Tangvall, Lunde og Nodeland, Søgne Rådhus og DNT.  

Historikk 

Prisen (kr 200) er holdt uendret fra 2010 (kr 180). Avgift til NOF beregnes på grunnlag av 

antall solgte poser. Kr ? Kasserer har tallet. 

År Antall  År Antall 

2019 225 + 100*   

2018 155 2009 103 



2017 221 2008 125 

2016 209 2007 87 

2015 200  2003-06 ? 

2014 131 2002 150 

2013 115 2001 143 

2012 117 1999-00 ? 

2011 121 1998 Ca. 150 

2010 113 1997 170 

* 100 til Repstad Eiendom – ikke rapportert som ordinært salg. 

Kart: Lauvslandsmoen, Eikeheia, Turkartene Linnåsen, Rivenes og Årosskogen. 

Markedsføring: Omtale i Budstikka og Fritidsnytt. Annonsering i Fritidsnytt.   

Innlevering av kort: 55 kort med til sammen 114 navn. 

Turorientering.no: 42 benyttet seg av muligheten til å registrere deltakelse her.  

Tilbakemeldinger: Positive tilbakemeldinger. Rivenes var en suksess, besteforeldre med barn 

var begeistret for Eikeheia, og de som liker litt utfordringer roste Lauvslandsmoen.  

Premiering: Vi deler ut medaljer og plaketter gratis. Barn og ungdom får diplom. 

Loddtrekning av 3 pengepremier (kr 1000 og 2x500) blant deltakere som har tatt minimum 35 

poeng.   

Hvem går? Det er en stabil kjerne som går år etter år. Vi ber om alder for å sjekke antall 

barn/ungdom. I år blir det delt ut 23 diplomer – dvs. under 15 år. 

Tradisjonen tro holdt vi tur-o-avslutning på Klubbhuset med servering av 

kaffe/brus/kake/boller, utdeling av diplomer, medaljer og informasjon om opplegget 220 Gratis 

bingo. Ca. 30  deltakere.  

Jubileumsmøte 3.desember – Søgne Rådhus 

For å markere at turorienteringen rundet 50 år ble det arrangert et hyggemøte i Søgne Rådhus. 

Ca. 40 til stede. Tilbakeblikk ved Erling Askildsen, inspirasjonsinnlegg av kommuneoverlege 

Dagfinn Haarr. Presentasjon av opplegget 2020. Kake og kaffe. 

Tur-o-komite 2019 Signe Heivoll, Enny-Karin Vindheim, Jan Rune Bugge*, Oddleif 

Håverstad og Else-Margrethe Bredland, godt hjulpet av Tor Lohne som gjør kartarbeidet og 

Floke Bredland som sørger for annonsering og omtale i Budstikka og Fritidsnytt.  Jan Rune 

gikk ut av komiteen fra årsmøtet 2019.  

For tur-o-komiteen 

Else-Margrethe Bredland 



 

ÅRSRAPPORT FRA ANLEGGSRÅDET  

 

I 2018 ble idrettsanlegget «Lohneheia» syd for eksisterende E-39 påbegynt. Store deler av kartet er 

ferdig, men noe gjenstår. Dette delvis på grunn av at idrettsanleggene til Sørlandsgaloppen har blitt 

prioritert. Anlegget vil være klart til løp våren 2020. Rambøll står for konstruksjon, synfaring og 

rentegning. Konstruksjonen er basert på LIDAR-data fra Søgne kommune i henhold til avtale.  

 

Noe løpende revisjon er utført på Tinntjønn-kartet, Åros-kartet og Årstøl-kartet, men det er ikke laget 

nye anlegg.   

 

 

 

 

 

Søgne 28.01.2020 

 

 

Leiv-Terje Arnevik 

Anleggsrådet 

 

 

  

  



Regnskap 2019 

 

  



Budsjett 2020 

 

 

  



Aktivitetsplan 

Klubbsamlinger 

Årsmøte 30. januar 

Danmarkstur (Nord-Jysk 2-dagers) 13.-15. mars 

Sørlandskarusellen 27. mai 

Sørlandskarusellen 19. august 

Sørlandsgaloppen 02.-05. juli 

Veteranmesterskapet Eiker 04.-06. september 

Avslutningskveld for turorientering  

Rekruttering 

Deltagelse på Barnas Idrettsdag på Tangvall 26. april. 

Orienteringsaktiviteter hos Barneidrettsgruppa på Langenes 6. mai. 

Skolesprint  8. mai i Helleviga. Samme opplegg som 2019 med lagkonkurranse og individuellt 

løp.  

Ambisjon om å få med flere rekrutter på KSO, onsdagskarusell og kretsløp. 

Deltakelse på o-troll leir i regi av kretsen. 

 

Turorientering 

Fra jul og frem til slutten av september 

 

 

Kartplan SSOK 2020 – 2024      
 

 

1 Lohneheia    Søgne   5   N   2018  2020 

2 Nodeland Sentrum   Songdalen  2   N   2019 2020 

3 Nygård Skole   Søgne   1   N   2019 2020  

5 Stemtjørn   Songdalen 7  N  2020 2021  

4 Rosseland Syd   Søgne/Songd. 5   N   2023 2024 

 

 

Kostnad:  

Lohneheia:   158.000,-  

Stemtjørn:   205.000,-  

Andre kart (1,2,3): Dugnad  

 

 

 

 


