
	 	
HURUM O-LAG  
 
STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019 
 
1. Tillitsvalgte 
 
Styret 
Leder    Oddmund Kjerland  valgt til februar 2021 
Nestleder/matr.forvalter Thor Tønnessen  valgt til februar 2020 
Styremedlem/kasserer Trond Røed   valgt til februar 2020 
Styremedlem/toppturansv. Harald Arthur Bruland valgt til februar 2020 
Styremedlem   Marit Bruland   valgt til februar 2020 
Styremedlem   Rannveig Tønnessen      valgt til februar 2020 
Styremedlem   Anne-Mette Larsen  valgt til februar 2021 
Styremedlem   Kjeld. E. Larsen  valgt til februar 2021 
Styremedlem   Per Otto Andersen  valgt til februar 2020 
 
Revisorer 
Revisor   Gro Nordahl   valgt til februar 2021 
Revisor   Magne Stubberud  valgt til februar 2020 
 
Det ble ikke valgt varamedlemmer og valgkomité. 
 
2. Styrets arbeid 
 
Styret har i perioden hatt 7 styremøter. De viktigste sakene har vært: 
 
A. Turorientering 
 
Vi økte antall kart fra fem til seks og antall poster fra 60 til 72. Prisen pr kartkonvolutt økte 
tilsvarende fra 250 kr til 300 kr. Vi solgte 100 kartkonvolutter ved salgsstedene i tillegg til noen 
via turorientering.no. Ti av kartkjøperne ble medlemmer samtidig med kjøpet eller seinere. I alt 
94 deltakere (61 i fjor) har sendt inn kontrollkort (30) eller registrert seg på turorientering.no 
(64). Det er det klart største antall i den seinere tid. 38 deltakere har tatt alle postene.  
Vi har hatt følgende salgssteder: YX Sætre, YX Klokkarstua, Joker Filtvet, Bokhandleren på 
Tofte, Hurum Sport, Holmsbu turistkontor og Rødbysætra.  
 
På norgesrankingen var igjen Kjeld E. Larsen og Anne-Mette Larsen høyt plassert, hhv. nr 2 og 
nr 7.  
 
B. Toppturorientering 
 
Vi har hatt de samme 33 postene. Vi har solgt 50 kart-konvolutter som mot 34 i fjor. Seks 
deltakere har oppnådd kravet til statuett, og vil få denne overlevert på årsmøtet. 
 
 
 
 



C. Stolpeposter 
 
Vi har også i år hatt stolpeposter på Sætre Sørøst-kartet (forstørret til 1:5000). Løypa skal kunne 
brukes med barnevogn og rullestolbrukere, og det begrenser området som kan brukes. 
Løypekartet ble delt ut til alle husholdninger i Hurum kommune sammen med jubileumsboka og 
kunne i tillegg bestilles via turorientering.no. 
 
D. Kart 
 
Vi har de siste år fått flere nye/oppdaterte kart i A4 og målestokk 1:10000. Dette arbeidet vil 
fortsatt ha høy prioritet. Vi har søkt og fått godkjent spillemidler for et nytt kart, Marikollen. 
Dette vil bli påbegynt til våren. 
I år brukte vi følgende kart til turorienteringen: Nåbyvann, Stikkvann, Huseby, Røskestadvann, 
Bjørnåsen og Rødtangen. 
 
E. Jubileumsbok 
 
Laget fylte 50 år i 2019 og vi markerte dette med en jubileumsbok. Det ble satt ned en boknemnd 
med følende deltakere: Oddmund Kjerland (leder), Bodil Halvorsen, Bjørn Halvorsen, Nils Willy 
Kristiansen, Ole Johnny Myhre og Gro Nordahl. Boka ble ferdig til sesongåpningen, og ble 
fordelt til alle faste husholdninger i Hurum Kommune. Det ble noen «hull» i distribusjonen, men 
det har vi rettet opp med ekstra bøker. 
Alt arbeidet er gjort på dugnad, bortsett fra trykking og distribusjon. 
 
3. Medlemmer 
 
Vi har også i år fått en del nye medlemmer, og har økt fra 153 til 166. Aldersfordelingen er slik: 
 
Alder 0 – 5 år 6 – 12 år 13 – 19 år 20 – 25 år 26 år + Totalt 
Antall kvinner 2 4 6  67 79 
Antall menn  11 6 1 69 87 
I alt 2 15 12 1 136 166 
 
4. Økonomisk beretning 
 
Planene for et jubileumsskrift startet med et hefte og endte med en bok. Boka blei både større og 
tyngre enn det vi i utgangspunktet hadde beregnet, og trykke- og distribusjonskostnadene ble 
deretter. Vi endte med en netto egenfinansiering på ca 73.000 kroner, vel 50.000 kr. mer enn 
budsjettert. Samtidig er det grunn til å tro at boka har gitt økt kartsalg og medlemsøkning slik at 
egenkapitalen bare har gått ned med vel 16.000 kr. Den økonomiske situasjonen er derfor omtrent 
den samme som for et år siden.  
 
5. Informasjon 
 
Med god hjelp av våre medlemmer Anne-Mette Larsen og Heidi Isager har vi nå fått både 
internett- og facebook-side. Adressa for vår internettside er hurumolag.net (vil bli forsøkt endret 
til hurumolag.no) og facebook er Hurum O-lag. Ved årsskiftet hadde vi nesten 150 medlemmer i 
gruppa Hurum O-lag. 
 
 
Hurum, 31.12.2019 
 
Styret 


