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ÅRSBERETNING 2020
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 2020

MEDLEMSOVERSIKT
Ved utgangen av året hadde SSOK 63 medlemmer. Dette er en oppgang på 5 medlemmer.
ØKONOMI
Regnskapet bærer preg av at 2020 ble et spesielt år, også for SSOK. Langt mindre aktivitet på
løp, og langt større aktivitet på turorientering. SSOK fikk 31000 kr i koronastøtte fordi
Sørlandsgaloppen ble avlyst / utsatt. Regnskapet viser et overskudd på 98 000 kr.
Klubbens gode økonomi skyldes hovedsakelig Flokes kartprosjekter- og kalenderdugnad, tur-o
komiteens flotte arbeid, og at SSOK er medarrangør av Sørlandsgaloppen.

LØPSARRANGEMENTER
19. august: Sørlandskarusellen 58 deltakere
Kart: Lohneheia
Løypelegger: Leiv-Terje Arnevik
Løpsleder: Ståle Thortveit
I tillegg arrangerte SSOK «Ukas løype» i april-mai på kartene Berge (løypelegger Svein Erik
Wiig), Finsland (løypelegger Reidar Heivoll), Tunballen (løypelegger Christina White) og
Hagehei (løypelegger Svein Sunde).
Skolesprinten, Sørlandskarusell vår, samt Sørlandsgaloppen ble avlyst grunnet Corona.
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.

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.
DUGNADER
Det har ikke vært noen felles dugnader i 2020. Sørlandsgaloppen, som skulle ha vært klubbens
store dugnadsinnsats i 2020, ble avlyst.
REKRUTTERING
SSOK har ikke deltatt i noen rekrutteringsarrangement under 2020. Planlagte akvititeter ble
avlyst pga Corona.
SOSIALE ARRANGEMENTER
8 medlemmer deltok på klubbtur til veteranmesterskapet i Eiker.
Klubbturen til Nordjysk 2020 ble avlyst.
REPRESENTASJONER I 2020
Reidar Heivoll har vært leder i styret for Stiftelsen Sørlandsgaloppen i mange år. Stiftelsen ble
oppløst i 2020.
Christina White har i 2020 vært medlem i styret i Agder Orienteringskrets.
Svein Erik Wiig har i 2020 var med i arrangørskomitén for Sørlandsgaloppen.

LEDERS KOMMENTAR
2020 ble et annerledes år, og også orienteringsaktivitetene ble i stor grad påvirket av den
pågående pandemien. Turorientering var en veldig populær aktivitet i hele landet og SSOK sin
turorientering satte salgsrekord. Som vanlig var det en kjempeinnsats av tur-o komiteen. Under
vårsesongen ble det kun egentrening og ukas løype, de første lokale løpene ble arrangert først
mot slutten av juni. Under høstsesongen kunne karuselløpene arrangeres nesten som normalt,
med en Smittevernansvarlig som nøkkelperson i arrangørstaben. SSOK sitt løp i
Sørlandskarusellen ble arrangert på det nye kartet ved Lohnelier og tilbakemeldingene fra
deltakerne var meget positive.
SSOK var representert på Fjord-O, som kunne gjennomføres i en noe modifisert versjon i juli,
og Reidar sto for en meget sterk innsats i tøff konkurranse i H65. Ellers var det tynt med
ferieløp i 2020. Sørlandsgaloppen måtte dessverre avlyses og flyttes til 2021. I skrivende stund
er det usikkert hvilket omfang galoppen får i 2021 og det arbeides med flere alternative planer.
Et som er sikkert er at påmeldingene har strømmet inn, og vi håper virkelig at vi kan ønske
velkommen til alle de o-løperne som ønsker å komme til Sørlandet i begynnelsen av juli.
Noen av oss ble med på tur til Veteranmesterskapet i Eiker i begynnelsen av september, med
fine løyper i flott terreng og hyggelig samvær. Det var stort sett bare alle håndvaskstasjoner

mellom målpost og brikkeavlesning, og det faktum at man måtte sitte bak sin egen bil for å
innta kaffe og kakestykke, som avslørte at dette var et pandemitilpasset arrangement.
Av sportslige fremganger så sanket Astrid og Selma en del KM-medaljer i ungdomsklassene
under sesongen. SSOK tok i år igjen gull i KM stafett i dameklassen.
Året 2021 har ikke begynt som vi håpet, men vi har troen på at ting vil normaliseres utover
sommeren. At vi ikke kan løpe o-løp og treffes som vanlig kan jo synes vare en bagatell i det
store hele, og o-løperne er absolutt ikke blant de som har lidd mest under pandemien. Jeg
gleder meg til at vi igjen kan sitte i vårt røde klubbtelt på et vått jorde og diskutere veivalg og
komme med bortforklaringer til hvorfor vi (igjen) bommet til en eller annen post.

Rapport fra turorienteringen 2020
Tur-o ble arrangert for 51. gang i perioden 1. juledag (2019) til og med søndag 20. september
2020. Korona-epidemien har satt preg på året. I følge NOF har aktiviteten vært veldig høy over
hele landet. Hos oss ble det også ny salgs-/deltakerrekord.
Kartposer: 380 produsert. Trykket hos Rambøll og Grønning (lokal produsent i Søgne).
Salg: 365 poser. Pris kr 200.-. Poser solgt via DNT: kr 160.-.
Salgssteder: Bensinstasjonene på Tangvall, Lunde og Nodeland, Søgne Rådhus og DNT.
Støtte: Repstad Eiendom: kjøp av 40 poser, inkludert over og kr 10.000.
Banken: Midler må hentes inn via normal søkeprosess fra klubben. Vi har reklame for banken
på alt materiell.
Salget startet på et åpent møte 3. desember på Søgne bibliotek. Dette var en
jubileumsmarkering – Tur-o- 50 år. Bløtkake, kaffe, presentasjon av Tur-o-20. Erling
Askildsen: Tilbakeblikk på oppstarten. Dagfinn Haarr: Turorientering: en usedvanlig
helsebringende aktivitet: Det var rundt 40 stykker til stede.

Historikk
Prisen (kr 200) er holdt uendret fra 2010 (kr 180)
Avgift til NOF beregnes på grunnlag av antall solgte poser, totalt kr 10,800.
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* derav 40 til Repstad Eiendom. Rapportert som ordinært salg.
**100 til Repstad Eiendom – ikke rapportert som ordinært salg.
Kart: Tunballen, Helleviga, Turkartet Rossevann, Smørheia, Tinntjønn

Markedsføring: Artikkel i Fritidsnytt i forbindelse med jubileet. Annonse i Fritidsnytt. Omtale
N247.
Innlevering av kort: 54 kort med 87 navn
Turorientering.no: 81 benyttet seg av muligheten til å registrere deltakelse her (noen
dobbeltregistreringer)
Til sammen 163 navn, av disse var det 144 som hadde nok poeng til å være med i trekningen
om gavekort..
Tilbakemeldinger: Stort sett positive tilbakemeldinger direkte til komiteen.
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. Det ble trukket blant 144 navn. Følgende vant: Familien Roar Borøy, Familien Eriksen
Og Odd Arnfinn Myklebust.
Følgende plaketter ble delt ut: Emil, Nora og Frida Haarr: bronseplakett, Tone Skarpaas:
bronseplakett, Jonny Haraldstad: sølvplakett.
Hvem går? Det er en stabil kjerne som går år etter år. Men i år er det en rekke nye deltakere.
Avslutningsmøte: Dette ble ikke avholdt pga Korona-epidemien. Tur-o-komiteen var til stede
på klubbhuset mellom seks og syv. Det ble lagt ut informasjon på hjemmesiden, og sendt
melding direkte til en del av de gamle traverne.
Tur-o-komite 2020 Signe Heivoll, Enny-Karin Vindheim, Oddleif Håverstad, Rune Bergjord
og Else-Margrethe Bredland, godt hjulpet av Tor Lohne som gjør kartarbeidet.

For tur-o-komiteen
Else-Margrethe Bredland

ÅRSRAPPORT FRA ANLEGGSRÅDET
I 2018 ble idrettsanlegget «Lohneheia» syd for eksisterende E-39 påbegynt. Kartet ble ferdigstilt i 2020.
Det ble arrangert løp i august på et utsnitt av kartet. Ferdig kart ble overlevert fra kartprodusent i
desember 2020. Rambøll har stått for konstruksjon, synfaring og rentegning. Konstruksjonen er basert
på LIDAR-data fra Søgne kommune i henhold til avtale med Geovekst.
Revisjon er utført på utbyggingsområde på Tinntjønn-kartet. Påbegynte kartprosjekter på Nodeland og
Nygård skole er fortsatt under arbeid og ferdigstilles i løpet av 2021.

Søgne 01.06.2021

Leiv-Terje Arnevik
Anleggsrådet

Regnskap 2020/Budsjett 2021

Aktivitetsplan 2021
Klubbsamlinger
Sørlandskarusellen 5. mai (Lohneheia)
Årsmøte 3. juni
Foksuløp 13. juni (Helleviga) (?)
Sørlandsgaloppen 1.-4. juli
Sørlandskarusellen 25. august (Nodeland sentrum)
Kampen om Skagerrak Sandefjord 4.-5. september
Avslutningskveld for turorientering
Rekruttering
Skolesprint Planlagt til 7. mai i Helleviga. Samme opplegg som 2019 med lagkonkurranse og
individuellt løp. Avlyst pga Corona.
Skoleorientering.no. Klubben har igangsatt prosjekt med å lage skolekart over skolene i Søgne
og Songdalen. Disse vil bli gjort tilgjengelige på skoleorientering.no for fri bruk av skolene til
gymtimer, barneidrett mm.
Turorientering
Fra jul og frem til slutten av september

Anleggsplan SSOK 2021 – 2023
1 Stemtjørn
2 Nodeland Sentrum
3 Nygård Skole
4 Tinntjønn skole
5 Tunballen
5 Langenes skole
5 Songdalen U-skole
5 Finsland skole
5 Lunde skole
10 Bruliheia, Rosseland,

Songdalen
Songdalen
Søgne
Søgne
Songdalen
Søgne
Songdalen
Songdalen
Søgne

7
2
1
0,25
0,25
0,15
0,15
0,15
0,15

O
Sprint
Sprint
Skole
Skole
Skole
Skole
Skole
Skole

2021
2020
2019
2021
2021
2021
2021
2021
2021

2022
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Kartprosjekter forsøkes gjennomført med dugnad og ved midler fra NOF til å produsere skolekart.
Geovekst-avtalen gir oss gratis høydedata og Statens kartverk har også gitt tilgang til ortofoto og
databaser hvor man kan hente ut vegetasjonsdata. Dette gir store muligheter for å produsere
kartgrunnlag på egenhånd.
Søgne 01.06.2021

Leiv-Terje Arnevik
Anleggsrådet
SSOK

Revisjon av regnskap 2020 for Søgne og Songdalen orienteringsklubb
Jeg har revidert regnskapet for 2020 for Søgne og Songdalen orienteringsklubb.
Regnskapet er oversiktlig ført og det er gjort henvisninger til bankutskrifter for hvert bilag.
Kommentarene fra kasserer til noen regnskapsposter kan tjene som noter til regnskapet.
Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 98.991,63 (på «brukskonto») og beholdningen
er per 31.12.2020 på kr. 748.696,52.
Jeg har funnet samsvar mellom bilag og førte poster i regnskapet og har ingen merknader til
regnskapet.
18.01.2021
Tore Berntsen
revisor

Valg
Valgkomiteen har for 2020 bestått av:
-

Roy Birkeland

Valgkomiteens innstilling:
1. Styremedlemmer på valg i år: Christina White, Øystein Dybesland & Svein Sunde
Alle har akseptert en ny periode.
Ståle Thortveit, Leiv-Terje Arnevik og Svein Erik Wiig har et år igjen.
2. Revisor: Tore Berntsen.
3. Valgkomité: Roy Birkeland
4. Tur-O komité:
Else Margrete Bredland har etter mange år bedt om å få trekke seg tilbake. Hun vil
imidlertid være tilgjengelig som konsulent også for 2021.
Nye medlemmer: Linda Moseid & Frank Solås.
Resten av komiteen fortsetter. Komiteen består da av:
Rune Bergjord, Kai Tobiassen, Enny Karin Vindheim, Linda Moseid, Frank Solås &
Signe Heivoll.

Hortemo 3 Juni 2021
Roy Birkeland

