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1. Årsrapporter
1.1 NTNUI orientering
Verv

Navn

Leder

Fredrik Steinsvik

Nestleder

Maren Mohagen Hansen

Kasserer

Anders Bjergaard

Økonomisjef

Trygve Olsen

Sportslig leder

Torkil Eide Solstad

Infosjef

Live Jørgensen

Kartsjef

Øyvind Enger

Utenomsportslig leder Anders Bredesen
Tabell 1: Styrets sammensetning 2015
1.1.2 Møtevirksomhet
Styret har hatt 7 styremøter og 3 andre møter siden forrige årsmøtet, og samarbeidet innad i
styret har vært godt. Møtene har blitt holdt hjemme hos styremedlemmene eller på grupperom
ved NTNU Moholt. NTNUI orientering har vært representert på kretstinget og HS
generalforsamling i februar samt møter angående oppstarten av regionale landslag. Vi har
samarbeidet godt med kretsen. Torkil Eide Solstad sitter i kretsstyret og Harri Luchinger har
deltatt på landslagsaktiviteter som trener samt vært en viktig bidragsyter for oppstarten av det
regionale landslag i Trondheim. Dialogen med hovedstyret i NTNUI har vært god gjennom
året.
1.1.2 Medlemstall og aktivitet
Ogruppa hadde 273 aktive medlemmer i 2015. Disse er medlemmer i NTNUI og løp minst ett
terminfestet løp i 2015. 75 av disse medlemmene løp bare Hu og Hei. Kjønnsfordelingen var
156 gutter og 117 jenter. Tallene viser en sterk oppgang fra 2014 (249 aktive medlemmer,
hvorav 141 gutter og 108 jenter). 28 medlemmer gikk skiorientering, opp fra 18 i 2014.
I tillegg til medlemmene er det mange som trener jevnlig med oss som ikke deltar i
konkurranser, men disse er ikke telt fordi det anses som umulig å telle disse på samme måte
over flere år. Deltagelse på treninger og samlinger har vært god i 2015.
Fredrik Steinsvik, 02.01.2016.
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1.2 Sportslig gruppe
Verv

Navn

Leder

Torkil Eide Solstad

UK sjef

Harald Kalager

Trenere

Simes Aamodt (vår)
Maren Haverstad
Magne Jutulstad
Simes Eid Nielsen (høst)
Ingrid Guldbrandsen (fra 2016)

Elitekoordinatorer

Fredrik Steinsvik (vår)
Harri Luchinger (vår)
Elin Kristin Hem (høst)
Sverre Sandvold (høst)

Jentekoordinator

Martine Åstebøl

Breddesjef (verv erstattet)

Kristian Steen (vår)

Rekrutteringssjef (nytt verv) Klaus Klausen
Reiseansvarlig

Adrian Isak Opheim

Tabell 2: Sportslig gruppe 2015
Sportslig har hatt 5 møter i 2015. Utover dette har undergruppene vært selvgående med egne
møter og mye kommunikasjon på mail. Det har vært en del utskifting i sportsliggruppa i år, så
erfaringsutveksling fra tidligere innehavere av sportsligverv har vært viktig.
NTNUI har i 2015 hatt Jon Aukrust Osmoen og Thomas Natvig Årstad på
utviklingslandslaget i orientering, og Audhild Bakken Rognstad, Anna Ulvensøen, Marta
Ulvensøen og Sindre Jansson Haverstad har vært på elitelaget i skiorientering sesongen
2014/2015.

Individuelt
NM skiorientering ble arrangert 31 januar og 1. februar i Granåsen i Trondheim. På
langdistansen ble det GULL til Jonas Madslien Bakken i H17-20. I D21 tok Audhild Bakken
Rognstad GULL, Anna Ulvensøen sølv og Marta Ulvensøen bronse. I H21 ble Sindre Jansson
Haverstad beste fra NTNUI med en 4. plass. Totalt stilte 22 løpere fra NTNUI på
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langdistansen. På mellomdistansen tok Marta Ulvensøen GULL og Maren Jansson Haverstad
sølv i D17. På herresiden ble Sindre Jansson Haverstad bestemann i H17 med en 5. plass.
Totalt stilte hele 28 løpere fra NTNUI.
VM skiorientering ble arrangert på Budor i Hedmark i starten av februar. Sindre Jansson
Haverstad, Marta Ulvensøen, Anna Ulvensøen og Audhild Bakken Rognstad representerte
NTNUI i seniorklassene i mesterskapet, mens Jonas Madslien Bakken deltok i junior delen av
mesterskapet. Beste presentasjon sto Audhild for med sølv på sprinten, 5. plass på sprinten og
en sterk sisteetappe da hun førte stafettlaget med Anna og Marta på inn til en fin 4. plass på
stafetten. Sindre fikk best en 8. plass på langdistansen, Anna ble 12 på lang og Marta fikk to
12. plasser på mellom og sprint. Jonas slo til med bronse på stafetten og 4. plass på sprint.
I NM sprint i Tønsberg, 30 mai stilte 20 løpere fra NTNUI opp i kvalifiseringen. 9 tok seg
videre til finalen og av disse ble Eirik Kamstrup Hovind, med en 11. plass i H21, og
Audhild Bakken Rognstad, med en 13. plass i D21, våre beste.
Verdenscuprunde 2 i orientering i Halden og Uddevalla 3. til 7. juni gikk med to løpere fra
NTNUI. Jon Aukrust Osmoen gjorde to gode løp og ble 43 på lang og 70 på mellomdistansen.
Maren Jansson Haverstad gjorde et imponerende løp og tok sine første verdenscup poeng med
en fin 21. plass på langdistansen.
Junior VM gikk i år på Rauland i Telemark. Her stilte den norske troppen med en løper i
grønt, gult og svart, nemlig Jonas Madslien Bakken. Etter en litt skuffende sprint(31. plass)
knallet Jonas til med et svært godt løp på mellomdistansen. Her fikk han vist feltet hvilken
teknikker han er. Det resulterte i en finfin 4.plass (seks sure sekunder fra medalje).
Langdistansen ikke fult så bra (50. plass). På stafetten vekslet Jonas som 2. mann etter 1.
etappe for Norge 1, men siden de ble slått av Norge 2, ble det ikke noe tellende resultat for
dem.
NM ultralang ble arrangert på Ringerike 22. august med 6 løpere fra NTNUI på startstreken.
Det ble imponerende resultater på Maren Jansson Haverstad, med hennes 4. plass i D21, og på
Hans Petter Mathisen, med hans 6. plass i H21.
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Euromeeting i Estland gikk med 3 NTNUI løpere. Jon Aukrust Osmoen fikk bestenotering
med 16. plass på mellom, i tillegg til en 24. plass og en 29. plass. Thomas Natvig Årstad ble
46 på mellom og 57 på sprint, mens Kristine Fjellanger ble 50 på sprint og 62 på mellom.
For Militært VM i Korea ble to løpere fra NTNUI tatt ut. Dette var Gry Emilie Granstedt og
Kjetil Okkenhaug. Kjetil gjorde det best med en 50. plass på langdistansen, mens Gry
dessverre ikke fikk noen tellende resultater.
NM-uka ble arrangert av Frol IL i levanger. På langdistansen ble Maren Jansson Haverstad
beste fra NTNUI med en 9. plass i D21. Jon Aukrust Osmoen fikk en 10. plass i H21 og
Magne Jutulstad ble 15 i H19-20. 31 fra NTNUI startet. I kvalifiseringen til mellomdistansen
var 25 % av løperne fra NTNUI. Av de 54 seniorene som måtte ut i kvalifisering klarte 16 å ta
seg videre til finalene dagen etter. I tillegg stilte 8 opp i finalene i juniorklassene. Her var Jon
Aukrust Osmoen best med en 4. plass. I tillegg fikk Jonas Madslien Bakken en fin 7. plass og
Maren Jansson Haverstad en fin 10. plass.
NM natt ble arrangert på Jessheim fredag 18. september. Det ble litt stang ut for NTNUI med
en 4. plass til Maren Jansson Haverstad D21 og en ny 4. plass til Jon Aukrust Osmoen I H21.
Totalt startet 12 løpere fra NTNUI.
Verdenscupen i orientering ble avsluttet i Sveits i starten av Oktober. På langdistansen gjorde
båre Maren Jansson Haverstad og Linn Hokholt imponerende løp og ble 17 og 28.
Mellomdistansen gikk litt dårligere med 35. og 45. plass, før helgen ble avsluttet med en
sprintstafett der Maren og Linn begge løp på Norges andrelag som ble nr. 10.
I Norgescupen totalt fikk vi 3 topp 10 plasseringer. Maren Jansson Haverstad ble nr. 3, Jon
Aukrust Osmoen ble nr. 6, og Linn Hokholt ble nr. 8. Totalt tok 48 seniorer og 4 juniorer
poeng i ett eller flere norgescupløp.

Stafetter
NM stafett skiorientering ble arrangert på et snørikt Gålå 11. januar. NTNUI stilte veldig
mannsterke med 5 lag a 3 løpere i dameklassen og 4 lag a 3 løpere i herreklassen. I
dameklassen ble det et overlegent GULL til NTNUI 1 med Marta Ulvensøen, Anna
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Ulvensøen og Audhild Bakken Rognstad på laget. NTNUI lag 2 fikk andreplass. I
herreklassen fikk NTNUI 1 bronse med Dag Lofthus, Jonas Madslien Bakken og Sindre
Jansson Haverstad på laget.
Tiomila ble i år litt skuffende for våre beste lag. Damene våre ble nr. 38, mens førstelaget til
herrene ble disket. Heldigvis imponerte NTNUI 2, med en 42. plass i herrestafetten. Bredden
til NTNUI var mer imponerende i år, med 9 startende lag i begge stafettene. 8 damelag klarte
å komme seg gjennom uten disk, mens 6 herrelag klarte det samme.
NM sprintstafett ble arrangert i Tønsberg 31. mai. NTNUI stilte med 4 lag a 4 løpere. Best,
med en 6. plass, ble 1. laget med Kristine Fjellanger, Sindre Østgulen Deisz, Eirik Kamstrup
Hovind og Audhild Bakken Rognstad på laget. Også andrelaget imponerte med en 8. plass.
Jukola 2015 ble litt mer skuffende enn toppåret 2014. Førstelaget til herrene ble nr. 29,
andrelaget ble disket og tredjelaget ble nr. 150. I alt stilte vi med 5 lag i denne klassen. For
damene ble førstelaget nr. 34, andrelaget nr. 56 og tredjelaget nr. 66. I denne klassen stilte vi
med imponerende 7 lag.
I Night Hawk i august ble nok en gang førstelaget til herrene disket. Andrelaget fulgte opp
med en 12. plass, mens 3. laget ble nr. 27. Damene ble nr. 6, 12 og 24.
Junior-NM stafett ble arrangert av Raumar på jessheim søndag 20. september. NTNUI stilte
med et lag, i H 17-20 med Tord Haflan, Magne Jutulstad og Jonas Madslien Bakken på laget.
De ble nr. 9 av 39 fullførende lag.
NM stafett gikk under NM-uka i Levanger søndag 13. september. De beste lagene skuffet litt,
men NTNUI stilte opp med en imponerende bredde og ble klart største klubb. I D21 stilte hele
9 lag til start med NTNUI 1 med Anna Ulvensøen, Linn Hokholt og Maren Jansson Haverstad
på en 7. plass. I herreklassen ende førstelaget til NTNUI på en 12. plass. Her løp Eirik
Kamstrup Hovind, Thomas Natvig Årstad og Jon Aukrust Osmoen. I denne klassen stilte 10
NTNUI lag.
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Landslag
Anna Ulvensøen, Marta Ulvensøen og Jørgen Madslien, blei foran sesongen 2015/2016 tatt ut
på elitegruppa til Norges ski-o-landslag.
Etter sesongen 2015 Jon Aukrust Osmoen tatt ut som hospitant til elitelaget i orientering. I
tillegg er han, Kristine Fjellanger og Linn Hokholt tatt som landslagsløpere i «Kraftsenter
Trøndelag».

Samlinger
Skisamling i Bruksvallarna 23-25. januar: Hele 66 skiglade o-løpere deltok på årets
skisamling som blei arrangert av breddeansvarlig Kristian Wollen Steen.
Vintersamling 26. februar til 7. mars ble i år arrangert av Sondre Gullord i Tyrkia. Hele 53
vintertrøtte løpere deltok på en god samling, som også inneholdt to WRE-løp.
Påskesamling: 23 NTNUIere med selskap av en judas dro på påskesamling i Doksy i
Tsjekkia. I løpet av samlingen deltok vi på Prague Easter 3 dagers orienteringsløp. Her tok
Linn Hokholt seier i D21, mens en finne stakk av med seieren foran 6 NTNUIere i
herreklassen. Ellers ble samlingen oppsummert sånn: «Bra løyper, mange bratte bakker,
sandstein, billig mat og meget varierende vær».
Tio-samling: Drøyt 20 NTNUI-ere tok turen til Sverige og Tio-samling i midten av april. På
programmet stod trening i naboterreng og deltakelse i Stigtomtakavlen. På stafetten ble
førstelaget til herrene til slutt nr. 13, mens jentene tok en solid 10.plass.
Treningssamling: 6. til 9. august arrangerte Harri Luchsinger en super samling på Kongsberg
for ca. 15 fornøyde løpere.
Tio-samling: Elitekoordinatorene inviterte til en flott tiosamling i området rundt 10Mila 2016
29. oktober til 1. november. Ca 15 løpere var med på de relevante treningene i området rundt
Falun.

Egne arrangementer
Armfeldtnatta ble arrangert av Keegedalen ved Vulusjøen i april. 81 deltakere møtte opp,
mens Maren Jansson Haverstad og Vegard Ruttenborg gikk av med seierne.
Trondheim Sprintcup: Mari Eidnes: «Onsdag 8.april arrangerte NTNUI orientering årets
første løp i sprintcupen, med hele 343 påmeldte løpere. Til tross for litt regn og lave
temperaturer var det god stemning, fornøyde løpere og det var mange som skrøt av løypene.»
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Klubbmesterskap sprint: Audhild Bakken Rognstad og Eirik Kamstrup Hovind var
arrangører på løpet 16. mai. Gunhild Rogne Halland og Vegard Ruttenborg van tog får da
æren av å arranger neste år.
Tour de Trondheim 21.-23. august: Sindre Jansson Haverstad ledet arrangementet i flott
sommervær på Valentinlyst og Nybrudalen. 631 løpere var påmeldt fordelt på tre dager. Dette
var en nedgang fra 2014, da 778 deltakere var påmeldt.
KaffeKoppCup september/oktober: Både NTNUIere og judaser sørga for gode nattløp i år
igjen. De verdige vinnerne blei Guro Torpe og Sindre Deiz.
Hu & Hei 3. oktober: Vellykka gjennomført på en fin høstdag. I anledning Gjertsenfaktorens
50 års jubileum var Einar Gjertsen valgt som løypelegger, og en faktor på 1 var derfor ikke
overraskende. Turb-o med Jakob Skogen i spiss var arrangører for Gampeløpet. 319 løpere
var påmeldte i år, altså en oppgang på 78 fra i fjor. Snuskeløpet blei gjennomført kvelden før,
og o-kjøkkenet eldorad-o arrangerte.

Rekruttering
Etter at imponerende 130 løpere var påmeldt på introduksjonsdag til NTNUI på studenthytta i
august, ble det i år arrangert rekruteringsopplegg hele høsten for å prøve å få flere løpere til å
bli i orienteringsmiljøet. Klaus Klausen var sjef for et opplegg der alle nye løpere fikk faddere
og egne rekruteringstreninger, noe som førte til at flere enn tidligere ble med på opplegg hele
høsten.

Torkil Eide Solstad, 7. januar
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1.3 Økogruppa
Det har ikke vært møter for hele gruppa samlet, da medlemmene har svært forskjellige
oppgaver. Kontakten har derfor heller foregått ved at leder har hatt kontakt med hvert enkelt
medlem.
	
  
Verv
Leder

Navn
Trygve Olsen

Dugnadsansvarlig Bjørn Lundanes
Draktsalg

Adrian Opheim

Sponsorkontakt

Trygve Olsen

Materialforvalter

Glenn Tore Løland

Printeransvarlig

Dag Lofthus

Tabell 3: Økogruppa 2015
I 2015 har orienteringsgruppa hatt flere samarbeidsavtaler, der Sweco og Axess var o-gruppas
to største eksterne bidragsytere. NTNUI hovedstyret er likevel den desidert største
bidragsyter. Samlet er våre sponsorer og NTNUI hovedstyrets støtte avgjørende for at ogruppa skal kunne opprettholde sin store aktivitet og ha gode økonomiske vilkår for sine
løpere.
Kjelleren
Vi har i 2015 fortsatt praksisen med en printeransvarlig. Printeren er godt mottatt av klubbens
medlemmer og brukes flittig. Det er derfor viktig at denne holdes i god stand, med nok blekk
og papir tilgjengelig.
Det ble gjennomført en ryddedugnad på kjelleren i januar 2015. Det ble her kastet store
mengder søppel, som også inkluderte gamle versjoner av orienteringskart. Det oppfordres til
mer jobb for å holde kjelleren ryddig, og spesielt etter store arrangementer bør det ryddes på
kjelleren. I tillegg ble det funnet store mengder forbruksvarer (som kopper og tallerkener) og
store mengder premier. Før man arrangerer løp må det derfor sjekkes hva som finnes av utstyr
på kjelleren.
I løpet av året har det blitt anskaffet en ekstra nøkkel til kjelleren, samt nye stenger og plugger
til lagstelt.
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Samarbeidspartnere
Generelt kan det nevnes at det har vært utfordrende å beholde samarbeidspartnere for neste
periode. I hovedsak skyldes nok dette en endring på utsiktene til norsk økonomi og trangere
tider økonomisk for norske bedrifter. Mange bedrifter har vært nødt til å kutte kostnader og
sponsing av ideelle organisasjoner har måttet lide for dette.
Sweco
Kontakten med Sweco har vært god. Sponsoransvarlig har hatt kontakt med dem per mail og
telefon.
Det har vært gjennomført et møte med Sweco i året som har gått, hvor alle grupper i NTNUI
som samarbeider med Sweco var til stede. Møtet foregikk i Trondheim på Lerkendal.
Sponsoravtalen med Sweco ble underskrevet høsten 2013, og varte ut 2015. Det har derfor
vært behov for nye forhandlinger med Sweco.
Sweco kom først med melding om at alle sponsorkontrakter knyttet til NTNUI ble avsluttet
ved utgangen av 2015. Etter samarbeid med NTNUI langrenn og forhandlinger med Sweco
ble avtalen fornyet for 2016, dog med en noe lavere bidragssum på kr 100.000,-.
Axess
Kontakten med Axess har stort sett vært god. Det har hovedsakelig vært kontakt på mail.
Sponsorkontrakten til Axess varte ut 2015.
Axess ønsket dessverre ikke å videreføre samarbeidet med o-gruppa for 2016. Årsaken til
dette er at bedriften har måttet kutte kostnader grunnet redusert økonomisk handlingsrom. De
har vært godt fornøyd med samarbeidet med o-gruppa og utelukket ikke muligheten for videre
samarbeid på et senere tidspunkt.
Noname og Sport-8
Vi får tøyet vårt levert av Noname gjennom importør Sport-8 A/S. Bestillingen foretas med
en poll på nettet der alle som ønsker kan fylle inn sine bestillinger, og så blir tøyet bestilt
samlet og sendt til draktansvarlig. Dette reduserer lageret med tøy på bananen bar og
minimerer tap i form av innkjøp av ugunstige størrelser.
Bestillingen av tøy i 2015 ble gjort etter sesongslutt, og denne løsningen ser ut til å fungere
bra. Alle NTNUI-medlemmer får i tillegg rabatterte priser for Noname-tøy hos Sport-8. Vi får
også enkelte andre tilbud som blir godt mottatt av medlemmene i gruppa.
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Dugnader
Dugnaden på Bekken består av å kreve inn penger for parkering på Bekken annenhver helg
mellom nyttår og påske. Parkering koster kr 50,- per bil og o-gruppa får kr 20,- av dette.
Arbeidsmengde og inntekt er derfor veldig væravhengig. På en god dag kan vi tjene ca. kr 4
000,-.
Dugnadsmengden ansees ikke å være for stor. Likevel anbefales det å benytte
dugnadskreftene inn mot orienteringssporten, heller enn å finne flere dugnader såfremt vi ikke
skulle miste dugnaden vi har i dag.
Framtiden
Det er viktig for den økonomiske framtiden til o-gruppa å opprettholde et godt samarbeid med
sponsorene våre og at vi stiller på dugnadsvaktene. Det er viktig at klubbens løpere forstår at
vi er avhengige av våre samarbeidspartnere for å kunne opprettholde det høye aktivitetsnivået
vi har i dag og at alle er innforstått med at det innebærer at vi overholder de forpliktelser vi
har overfor våre samarbeidspartnere. Dette har vi vært gode på, men det er viktig å fokusere
på også i framtiden.
Her siktes det spesielt til å bruke tøy med til enhver tid korrekt sponsormerking både i
forbindelse med konkurranser, samlinger og reiser. Spesielt viktig er dette når man skal opp
på pallen eller gjøre intervjuer. Vi oppfordrer alle til å ha minst en ny trøye som man løper
store konkurranser med. Minner også om at man må benytte NTNUI-tøy under reisen for å få
dekket reisekostnader i forbindelse med Norgescupløp. Dette punktet kan vi bli bedre på.
Sponsorkontrakten med Sweco går ut høsten 2016, så den nye sponsoransvarlige bør ta
kontakt med Sweco tidlig for å forhandle ny kontrakt.
Som kjent har ikke Axess fornyet kontrakten for 2016.
Det ble i 2015 opprettet et samarbeid med langrennsgruppa som sammen jobber med å skaffe
ny sponsor. Dette arbeidet har vist seg å være krevende grunnet nedgangskonjunkturen i norsk
økonomi. Det anbefales derfor at ny sponsoransvarlig fortsetter å jobbe aktivt med dette med
en gang og vurderer om samarbeidet med langrennsgruppa bør videreføres eller ikke.
Det anbefales å ha en egen person som sponsoransvarlig.
Trygve Olsen 08.01.2016
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1.4 Kartgruppa
	
  
Verv Navn
Leder Øyvind Enger
Tabell 4: Kartgruppa 2015
Aktiviteten i kartgruppa har vært relativt stor, med fokus på de store kartprosjektene våre.
Tidligere år har kartgruppa hatt flere medlemmer, men behovet for dette har vært lite i 2015.
Samarbeidet med resten av ogruppa, inkludert styret og løypeleggere ved arrangementer, har
vært god.
1.4.1 Storheia Sør
Offtrack AS ble i 2014 engasjert av NTNUI og Freidig til å synfare Storheia-Sør-kartet.
NTNUI har stått for administrasjon av arbeidet. Kartet ble opprinnelig ferdig i august, men
det ble ikke godkjent av STOK i første omgang. Dette skyltes i stor grad forskjellige
tolkninger blant 5 tsjekkere som samarbeidet om synfaringen. Etter en god og kontruktiv
dialog mellom STOK og Offtrack ble det enighet om en løsning som innebar noe resynfaring
og bedre generalisering av kartet. Dette ble ferdigstilt i løpet av høsten og kartet ble godkjent
av STOK i november. Kartet ble benyttet til nattrenn 18. november. Spillemiddelsøknaden ble
ikke innvilget i 2015 grunnet manglende midler i fylkeskommunen, men søknaden er fornyet
og behandles på nytt i 2016.
1.4.2 Valentinlyst-Brøset
Synfaring av sprintkartet rundt Valentinlyst-Brøset ble påbegynt tidlig i 2015 og ferdigstilt i
løpet av våren 2015. Kartet er allerede benyttet til både Trondheim Sprintcup og Tour de
Trondheim. Eirik Kamstrup Hovind, Jonas Bakken, Dag Lofthus, Rasmus Theisen og Simen
Aamodt gjennomførte dette.
1.4.3 Sprintkartbasen
Ved inngangen til 2015 var sprintkartene til NTNUI delt i flere biter og forskjellige
oppdateringer var ikke samlet i en fil. Kartgruppa har i løpet av året samlet oppdaterte kart i
samme database, og hentet inn kart som NTNUI eier rettigheter til fra naboklubber og
integrert disse i databasen. Den originale sprintkartbasen og det nye kartet Valentinlyst-Brøset
har forskjellige koordinatsystemer, og sprintkartene våre er derfor i dag delt i 2. Det er mulig
å samle disse, men dette har ikke blitt prioritert. I 2015 har arealet av klubbens sprintkart økt
med 1,8km2 til totalt 6,1km2, av dette utgjør Valentinlyst-Brøset 1,4km2.
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1.4.4 Digitalisering av Hitrakart
I løpet av 2015 har kartet Hokkeltind på Hitra blitt digitalisert av klubbens medlemmer.
Arbeidet ble gjort som dugnad, og totalt 11 personer bidro. Det viste seg å være vanskeligere
enn beregnet å få medlemmer til å bidra med dette, derfor ble det besluttet at digitalisering av
det siste kartet, Fleinskallen, utsettes til 2016.
1.4.5 Kartsalg
Det har blitt solgt for 9210 NOK hvorav brorparten av pengene har kommet fra Wing OK for
bruk av kartet Vikåsen-Reppesåsen i sin turorienteringspakke. Det har ikke har vært arrangert
bedrifts-løp på våre kart, noe som betyr at inntektene for kartsalg kunne vært vesentlig bedre.

Øyvind Enger, 04.01.2016
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1.5	
  Infogruppa
	
  
Verv

Navn

Leder

Live Bredholt Jørgensen

Web-ansvarlig

Sverre Sandvold og Rasmus Skaare

Bloggansvarlig

Mari Eidnes

Web-journalister Alle medlemmer
Tabell 5: Infogruppa 2015
Arbeidsoppgavene til infogruppa har gjennom året bestått av å sende ut informasjonsbrosjyrer
til potensielle studenter, svare på henvendelser, koordinere o-kjøkken, arrangere Bli-kjentkveld, oppdatere hjemmeside, blogg og sosiale medier, sende inn artikler til KA og sende ut
julekort til samarbeidspartnere.
Kontakt innad i infogruppa har foregått på mail og meldinger.
Infobrosjyren ble oppdatert våren 2014 med nye bilder, tekst og layout. I 2015 ble det gjort
noen endringer i form av utbytting av noen bilder og tekst. Anbefaler å gjøre små
oppdateringer i brosjyren hvert år slik at man alltid slipper å gjøre store endringer. Brosjyren
ble sendt ut til 69 stk i starten av mars.
Det har vært svært mange søkere til o-kjøkken i år, noe som førte til at en del ikke fikk plass. I
tillegg oppstod det noen utfordringer i at de som var anbefalt inn ikke mottok kontrakt i det
hele tatt, eller veldig sent. Det skyldtes i følge SiT at utvekslingsstudentene måtte prioriteres
og at oppsigelsene hadde kommet sent. Vår utfordring ligger i at fristen for anbefalinger er
15. mai, men mange søkere endrer mening i løpet av sommeren og det er da vanskelig å
anbefale inn nye.
Forholdet til SiT har vært bra gjennom hele året, og de er meget samarbeidsvillige og positive
til ordningen med o-kjøkken for fremtiden.
Mari Eidnes ble utpekt som ny bloggansvarlig i 2015 og har sørget for at bloggen har blitt
jevnlig oppdatert gjennom hele året. Hun har tatt kontakt med personer som har skrevet fra
løp og samlinger og i tillegg arrangert flere blogginnlegg med presentasjoner av medlemmer,
o-kjøkken og julekalenderinnlegg. Medlemmer har i tillegg skrevet innlegg på eget initiativ.
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Hyppig oppdatering av bloggen er viktig fordi den skal gi et innblikk i hva vi driver med til
medlemmer, sponsorer, nye studenter og resten av o-Norge.
Facebooksiden blir jevnlig oppdatert og rundet i 2015 1000 likes. Et mål for 2016 kan være å
bli enda mer aktiv her, med minst et innlegg i uka.
Instagramkontoen har også økt stort i antall følgere i 2015. Mange har tilgang til vår
Twitterkonto, men i 2015 har det vært få innlegg. Både på Instagram og på Twitter kan det
gjerne økes i hyppighet på innlegg. For 2016 kan det vurderes en egen person som ansvarlig
for sosiale medier.
KA har kommet ut 3 ganger i 2015, og vi har hatt innlegg i alle sammen. I år har det vært
skrevet fra innendørs-o under Studentlekene, et ”Velkommen til NTNUI” og fra Hu og Hei.
Medlemmer har blitt spurt direkte om å skrive fra ulike hendelser til KA, og dette har fungert
bra.
2. september arrangerte vi Bli-kjent-kveld på Studenterhytta med 130 deltagere. Mange ferske
o-løpere møtte opp og fikk mulighet til å bli veiledet av en NTNUI-løper. Kvelden avsluttet
med middag og kake på Studenterhytta. Rekrutteringsansvarlig Klaus Klausen har i ettertid av
Bli-kjent kvelden fortsatt med et rekruttopplegg som har sørget for at de ferske o-løperne har
hatt mulighet for videre oppfølging.
O-boka har ikke blitt oppdatert siden 2010. Bloggen og kartarkivet har i stor grad tatt over
denne rollen. Arbeidet med å oppdatere eksisterende arkiv, skanne inn den siste o-boka og
legge dette inn på wikien er i gang og bør ferdigstilles.

Live Bredholt Jørgensen 05.01.2015
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1.6	
  Utenomsportslig	
  gruppe	
  

Verv

Navn

Leder Anders Bredesen
Tabell 6: US 2015
O-ball
2015 har vært et meget god utenomsportslig år. Tradisjonen tro ble det åpnet med hoppRenn i
regi av D-51. Senere på kvelden ble Studenterhytta brukt til badstu, omkledning, bespisning,
drikking, utdeling av priser og episke taler.
Koietur
Etter vår gode innsats på veddugnaden høsten 2014 for Koiegruppa, fikk vi forhåndsreservere
en valgfri koie. Valget falt på Stakkslettbua med sine 11 sengeplasser 20-22 Mars. Vi var ca.
20 stykk som tok turen og nesten alle fikk plass i koia. Helgen ble brukt til bestigning av
fjellet Ruten i fint vær og nydelig snø! Det var mange som ville på tur og jeg vil anbefale
neste US om å legge koieturen til et egnet område med snø.
E.C. Dahls Open
16. Mai ble ølstafetten nok en gang arrangert av D-51. Banketten ble tradisjonen tro holdt på
DyrBar.
Tiomila
Årets første Blækka ble gitt ut under bussturen til Sverige. Redaktør Jakob Skogan hadde
ansvaret for denne med stor suksess.
O-ringen
Etter kjempesuksess i 2014 valgte vi også i 2015 å arrangere felles camping på O-ringen. Det
var stor interesse for fellescampen. Påmeldingsfristen ble satt til 31. Mai, men jeg fikk mange
etteranmeldinger. Fristen ble satt tidlig, så jeg fikk bestilt før siste frist hos arrangøren gikk ut.
Det ble bestilt to plasser på mykt underlag for telt. Med så stor etteranmelding ble det trangt
om plassen og man kunne fint hatt en plass til. Heldigvis var det kjente o-løpere på plassene
rundt som delte litt plass.
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Fadderordning
Med mange nye ansikt på Moholt ble det vanskelig å matche gamle og nye kjøkken. En jenteog gutte-kjøkken match ble resultatet. Hyggelige middager, nye vennskap og fine
blogginnlegg ble resultatet.
Banketter
I år ble det for første gang laget en Utenomsportslig terminliste. Den ble laget i GoogleDoc
der alle i ogruppa kunne ta på seg/invitere til vors, fest eller bankett. Terminlisten gjorde at
alle fikk oversikten over hvor og hvem som skulle ha banketten. Anbefales også til neste år.
AC minneturnering
På gamle og erverdige Stuttford Lane samt nye baner ble minneturneringen holdt. Der diverse
okjøkken lag kriget om heder og ære. Skjoldar/Vats/Vik-7er gikk av med seieren.
Veddugnad
Midt i September dro vi til Telin for å hugge ved. Dette er en dugnad som Koiegruppe setter
utrolig stor pris på at vi gjør og vi fikk med oss rikelig av både økser, motorsager og bensin.
Vi var ca. 40 mann som dro til skogs. Valget av koie var perfekt, med kort reise og kjøring
helt frem til koia. Anbefaler at neste års arrangør utnevner en fotograf som kan ta episke
bilder, som kan brukes i veddugnads-konkurransen senere.
UKA
Det ble gjennomført en rekke vors og nach i forbindelse med UKA15. H-helg var helgen med
stor H. Middager og fest med de gamle ble arrangert rundt på kjøkkenene på fredagen. På
Lørdagen var det revy og cocktailparty på 3.Post.
O-dag
Med episke temaer og kostymer ble O-dag feiret som en perfekt avslutning på sesongen

Anders Bredesen, 06.01.16.
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2. Dekningsmodell
NTNUI Orientering ønsker å stimulere til sportslig aktivitet ved å gjøre deltakelse enkelt og
rimelig. Dekningsmodellen er et styrende dokument som angir økonomisk støtte til ogruppas
aktiviteter. Modellen skal sørge for økonomisk forutsigbarhet gjennom hele sesongen.

2.1 Startkontigenter
Alle som konkurrerer for NTNUI, i korrekt klubbekledning, og som har dokumentert at de har
betalt medlemskontingent, får støttet 100% av laveste startkontingent til terminfestede løp
arrangert av andre klubber. Dersom utøveren selv betaler direkte til arrangøren for å delta i
konkurransen kan utlegget refunderes ved å sende en søknad til kasserer med nødvendig
dokumentasjon innen 15. november 2016.
Etteranmeldingsgebyrer og ikke startede løp (DNS) støttes aldri. Alle utgifter som påløper
NTNUI Orientering på grunn av dette blir tilbakekrevd fra de aktuelle medlemmene.	
  
2.2 Reisestøtte
Hovedstyret (HS) i NTNUI dekker normalt 50 % av kostnaden ved billigste reisemåte til
Norgescupløp mer enn 120 km fra Trondheim. Billigste reisemåte er den reisemåte som
fremgår av Tabell 7. Reisestøtte gjelder i sesongen 2016 i utgangspunktet kun for ski-o og
orientering. Dersom noen av NTNUIs medlemmer ønsker reisestøtte til pre-o eller MTB-o
oppfordres disse til å søke styret så snart som mulig, slik at styret kan søke ekstrabevilgninger
fra HS.
2.2.1 Norgescupreiser 2016
Trondheim er utgangspunkt for kostnadsberegning av alle reiser, også i sommerferien. Merk
at støttebeløpet vil nedjusteres dersom det er flere som reiser enn budsjettert. Styret skal i
slike tilfeller søke ekstrabevilgninger fra HS.
HVA

DATO

AVSTAND REISEMÅTE

HS støtte (kr)

NC Sjusjøen

12-13.des 2015

354 km

Bil

221,25

NC Sjusjøen

16.jan

354 km

Bil

221,25

NM ski-O Kongsberg

6-7.feb

577 km

Bil

348,12

EM testløp, Halden

22 - 24.april

608 km

Bil

380

NM sprint, Bergen

07.mai

700 km

Fly

299

VM test junior, Oslo

4-5.juni

500 km

Bil

312,5
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O-festivalen, Sarpsborg

24-26.juni

582 km

Bil

363,75

VM testløp, Halden

14-15.juli

608 km

Bil

380

NM uka, Bodø

8-10.sept

702 km

Fly

599

NM helg, Stavanger

23-24.sept

1047 km

Fly

599

22.okt

582 km

Bil

363,75

NM ultra, Fredrikstad

Tabell 7: Norgescupreiser med dekningssaster i 2015

2.2.2 Betingelser for utbetaling av reisestøtte
Reiseregningsskjema finnes på NTNUIs. Dette skal leveres til reiseansvarlig senest 2 uker
etter reisen (eller annen frist satt av reiseansvarlig), med vedlagte kvitteringer. For flyreiser
kreves også boardingkort vedlagt. Det gis ingen støtte ved for sen levering. Merk at man må
reise ikledd godkjent NTNUI-bekledning for å kunne motta støtte.
2.2.3 Dekningssatser
Alle løpere får reisestøtte til norgescup løp tilsvarende den satsen HS gir.

2.3 Massearrangementer
HS støtter reise til 10mila med 40 %. For 2016 vil dette si 40 % støtte til bussene fra
Trondheim.

2.4 Samlinger og arrangementer
NTNUI orientering støtter samlinger og arrangementer i henhold til Tabell 8.
Samling / arrangement

Beløp

Påskesamling

15 000

10mila precamp (elite)

19 000 + 4000 (lagledere)

Jukolasamling

50 000

Jukola 1.lagene med 1.res

12 000

10mila samling høst

20 000

Tabell 8: Økonomisk støtte til samlinger og arrangementer
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2.5 Treninger
Kart- og deltakerkostnader for alle treninger i Trondheimsområdet arrangert av NTNUI
orientering er gratis. Det er også mulig å skrive ut kart til eget bruk på printeren i o-kjelleren.

2.6 Stipender
Den som mottar stipendet må være medlem i elitegruppa og følge elitegruppas opplegg.
Elitegruppas opplegg inkluderer deltakelse i 10Mila, Jukola og NM stafett i respektive gren
og klasse (orientering eller ski-o, senior eller junior). Styret fordeler stipendene basert på
resultater og landslagsrepresentasjon i 2015.
Stipendene tildeles forskuddsvis, før sesongen starter. Det er i 2016 satt av kr 30 000 til
stipender.
Stipender utbetales mot kvitteringer for o-relaterte utgifter (samlinger, reise til løp, utstyr e.l.).
Stipendmottager må fylle ut bestemt skjema for å motta stipendet. Skjemaet og gyldig
dokumentasjon innleveres innen 15. november 2016.

2.7 Annen støtte
Ved slutten av regnskapsåret kan styret bevilge ekstra midler til andre søknader sendt inn av
løperne. Det er i 2016 satt av kr 20 000 til søkbare midler. Styret i 2016 avgjør selv hvor mye
som eventuelt skal brukes på søkbare midler, avhengig av den økonomiske situasjonen ved
etter endt sesong.
Landslagsaktivitet, representasjon og løpere som kan vise til sterk utvikling bør prioriteres når
styret behandler søknadene. Styret bør dessuten ta hensyn til løperens totale støttebeløp fra
stipend og søkbare midler.

2.8	
  Antidoping
NTNUI Orientering skal alltid fremme dopingfri idrett. Utøvere, trenere, ledere,
funksjonærer, helsepersonell eller støttepersonell som blir dømt for brudd på NIFs kapitel 12,
”bestemmelser om doping”, må̊ tilbakebetale all støtte mottatt fra NTNUI Orientering de siste
12 måneder inntil regelbruddet. Den dømte er i tillegg uberettiget for alle typer økonomisk
støtte fra NTNUI Orientering i tiden mellom regelbrudd og suspensjon eller utelukkelse, og
under suspensjon og utelukkelse (normalt 4 år). Personer som er medlem i eller har
tilknytning til NTNUI Orientering bes gjøre seg kjent med antidopingarbeid i Norge vha.
Antidoping Norge.
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3. Handlingsplan
Denne handlingsplanen er ment som et kortfattet strategisk dokument som skal sørge for at
styret i 2016 får utført nødvendige prosjekter for ogruppa. Handlingsplanen er kortfattet fordi
styret anses som kompetent nok til selv å velge hvordan de ønsker å organisere sin daglige
drift.
	
  

3.1	
  Kart	
  
Utvikling av kart er en sentral del av NTNUI orienterings arbeid, men det bør ikke gå på
bekostning av det sportslige tilbudet i NTNUI. Et utdrag fra kartplanen, utarbeidet i 2013, for
perioden 2014-2020 er gjengitt under:
Kartnavn

Kommune

Start

Ferdig

Areal

Type arbeid

Type
kart
ISOM

Estimert
kostnad
78750

Status

Storheia

Trondheim

2014

2015

5 km2

Resynfaring,
Utvidelse av
Bosbergheia 09

Hitra1

Hitra

2014

2015

-

Digitalisering

ISOM

-

2 av 3 kart
er ferdige

Sprintkartbase

Trondheim

2014

2020

1,5
km2

Utvidelse av base
og vedlikehold av
eks. kart

ISSOM

23625

Valentinlyst
-Brøset er
ferdig

GråkallenHerbernheia

Trondheim

2016

2017

7 km2

Resynfaring

ISOM

110 250

Ikke
påbegynt

Bosbergheia

Trondheim

2017

2018

10km2

Resynfaring

ISOM

157 500

Ikke
påbegynt

VikåsenReppesåsen1

Trondheim

2020

5 km2

Resynfaring

ISOM

0

Ikke
påbegynt

Ferdig

I henhold til kartplanen skal resynfaring av Gråkallen-Herbernheia påbegynnes i 2016.
Grunnet

de

omfattende

kartarbeidene

i

2015,

inkludert

raskere

utvidelse

av

sprintkartdatabasen enn planlagt, samt noe usikkerhet knyttet til økonomien i ogruppa utsettes
resynfaring av Gråkallen-Herbernheia til 2017. Det er istedet ønskelig at resynfaring av
Vikåsen-Reppesåsen påbegynnes i 2016, med fokus på Vikåsen som ble synfart i 2002, mens
Reppesåsen sist ble synfart i 2008. I tillegg skal det siste kartet på Hitra digitaliseres, og
samtlige kart vedlikeholdes.

22	
  

3.2 Rekruttering
NTNUI orientering jobber mot Norsk Orientering ambisjon om at 1% av befolkningen er
orienteringsløpere innen 2020. Styret skal i 2016 fortsette rekrutteringsarbeidet og
gjennomføre egnede rekrutteringstiltak for å øke antall medlemmer.

3.3 Sponsorer
Styret skal i 2016 arbeidet med å finne flere sponsorer til NTNUI orientering. Dette kan være
gjennom å endre dagens sponsormodell eller finne en erstatter for Axess.
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4.0	
  Regnskap
2015 har vært et godt økonomisk år for NTNUI orientering. Det har vært en reduksjon på
både inntekts- og kostnadssiden sammenlignet med i fjor. Resultatet viser et overskudd på
45 161,38 kr. Det store overskuddet skyldes i hovedsak at reise og oppholdskostnadene ble
vesentlig lavere enn budsjetter. Startkontigenter er o-gruppas største utgiftspost. Vi får
408 000 kr i støtte fra hovedstyret i NTNUI. Overskytende beløp må o-gruppa betale med
egne midler. Vi har totalt sett benyttet HS-midlene godt. Konto 4031 Reise er den eneste
posten vi ikke har greid å ta ut HS-midlene som vi har fått tildelt.
Likviditeten i NTNUI orientering er også god, i utgangen av 2015. Det er viktig for o-gruppa
å ha god likviditet, siden det gjerne kommer store utlegg i forbindelse med vintersamlingen i
februar.
Sponsorinntektene har vært gode i 2015, på samme nivå som i fjor. Vi har også vært heldige å
få tilskudd fra blant annet Norges Orienteringsforbund, Trondheim Kommune, Norges
Studentidrettslag og Midt-Norge Bedriftsidrettskrets. Som vanlig har o-gruppas medlemmer
vært flinke til å bidra på dugnader, og dugnadsinntektene ble som budsjettert. Når det gjelder
kartsalg har vi blant annet mottatt et utbytte på 50 000 kr for salg av turkart i Bymarka. I
tillegg har vi solgt kart til flere bedriftsorienteringsløp.
Siden overskuddet ble vesentlig større enn budsjettert, har styret besluttet å avsette 20 000 kr i
regnskapet til søkbare midler.
Vi har i år valgt å avsette 60 000 kroner til kartfondet, mot 40 000 kroner som det ble
budsjettert med. Det skyldes at årsresultatet ble vesentlig bedre enn forventet og vi har
langsiktige kartplaner i årene fremover.
Anders Bjergaard 16.01.2016
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4.1 Regnskap

NTNUI Orientering
Resultat
periode 0-12
Periode 2015

Periode 2014

0 - 31.12

0 - 31.12

-151 004,07
-230 000,00
-181 130,92
-24 471,02
-89 156,72
-396 322,52
-4 700,00
-8 000,00
-36 500,00
-13 000,00
-13 823,00
-1 148 108,25

-129 916,00
-230 000,00
-372 326,76
-18 668,00
-239 121,59
-287 610,23
0,00
0,00
-13 000,00
-21 933,85
-3 828,07
-1 316 404,50

-429,00
-502 660,07
0,00
0,00
-13 375,01
-6 042,00
-80 593,00
-4 798,38
-607 897,46

0,00
-489 078,41
-13 300,00
-5 000,00
3 050,00
-26 718,00
-113 685,00
-17 569,00
-662 300,41

-1 756 005,71

-1 978 704,91

533 469,47
67 249,01
380 908,15
77 165,46
102 816,00
30 608,34
102 267,98
88 005,00
4 587,77
10 223,00
35 741,90
0,00
760,00
600,00
0,00
1 434 402,08

540 105,87
94 735,64
286 267,99
168 480,66
104 809,00
84 390,25
236 612,72
43 297,00
15 880,75
26 299,25
30 387,83
220,00
32 288,00
16 600,00
1 762,00
1 682 136,96

60 000,00
7 000,00
0,00

60 000,00
3 992,89
0,00

Salgsinntekt
3110 - Salg av materiell, avgiftsfritt
3120 - Sponsorinntekter
3130 - Stevneinntekter
3140 - Kiosksalg
3150 - Egenandel, reise (fra egne medlemmer)
3151 - Egenandel, opphold (fra egne)
3152 - Egenandel, stevne/arrangement (fra egne)
3401 - Tilskudd, nif
3404 - Tilskudd, idrettsrådet/trondheim
3405 - Tilskudd, særforbund (hver gruppes)
3406 - Tilskudd, andre
Sum salgsinntekt

Annen driftsinntekt
3610 - Forsikringsutbetalinger (skadeoppgjør)
3810 - Hs-midler
3820 - Ekstraordinære hs-midler
3840 - Inntekter fra andre grupper i ntnui
3860 - Korrigering tidligere år
3970 - Inntekter tilstelning/fest
3980 - Dugnadsinntekter
3999 - Diverse inntekter (benyttes helst ikke)
Sum annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

Varekostnad
4010 - Startkontingent
4021 - Opphold konkurranser (overnatting)
4022 - Opphold treningssamling (overnatting)
4031 - Reise buss/bil/tog/fly
4033 - Reise, massearrangement
4034 - Reise treningssamling
4130 - Stevneutgifter (arrangert selv for andre)
4301 - Innkjøp av varer for videresalg
4302 - Innkjøp av kioskvarer for videresalg
4311 - Klubbmateriell
4341 - Hall-/baneleie trening
4342 - Hall-/baneleie kamp/konkurranse
4390 - Beholdningsendring
4410 - Trener-/instruktørutdanning
4430 - Kurs
Sum varekostnad

Annen driftskostnad
6110 - Investering i varig anlegg/større
6213 - Investering i kart/tilhørende
6300 - Leie av lokaler, tomt, etc

25	
  

6330 - Veikostnader
6400 - Leie maskiner, inventar
6503 - Serverdrift
6800 - Kontormateriell
6820 - Trykking
6840 - Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
6861 - Utgifter egne møter
6863 - Utgifter tilstelning/fest
6940 - Porto
7100 - Godtgjørelse (reise, diett, etc. ikke lønn)
7210 - Forbundskontingent
7220 - Kretskontingent
7421 - Gaver
7430 - Premier
7510 - Forsikring
7750 - Dugnadsutgifter
7770 - Gebyr
7780 - Utgifter til andre grupper i ntnui
7790 - Diverse kostnader (brukes helst ikke!)
7830 - Tap på fordringer
Sum annen driftskostnad

7 000,00
500,00
95,00
0,00
7 911,70
0,00
143,76
44 490,00
1 234,80
48 250,00
10 110,00
7 500,00
210,00
2 195,00
2 835,00
46 020,00
3 722,39
0,00
0,00
0,00
249 217,65

0,00
500,00
0,00
195,00
14 583,73
475,00
1 009,78
26 706,50
518,70
50 000,00
0,00
7 500,00
0,00
30 333,00
2 802,00
56 430,00
695,00
0,00
0,00
6 338,49
262 080,09

1 683 619,73

1 944 217,05

-72 385,98

-34 487,87

-1 267,47
-1 267,47

-2 666,43
-2 666,43

Sum ordinært resultat før skattekostnad

-73 653,45

-37 154,30

Sum ordinært resultat

-73 653,45

-37 154,30

Sum årsresultat

0,00

0,00

Sum resultat

0,00

0,00

Sum driftskostnader
Sum driftsresultat

Annen renteinntekt
8040 - Renteinntekter (kreditrenter i desember)
Sum annen renteinntekt
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4.2	
  Balanse

NTNUI Orientering
Varelager og forskudd til leverandører
1467 - Varebeholdning, klær og materiell
Sum varelager og forskudd til leverandører

11 370,00
11 370,00

12 130,00
12 130,00

45 571,97
0,00
502 660,08
69 850,79
0,00
618 082,84

-7 643,61
0,00
472 121,85
69 850,79
-10 021,41
524 307,63

329 472,79
70 224,46
399 697,25

332 748,70
146 735,75
479 484,45

1 029 150,09
1 029 150,09

1 015 922,08
1 015 922,08

-763 164,07
-763 164,07

-689 510,62
-689 510,62

2181 - Avsetning til prosjekt
2185 - Avsetning til kartfond, orientering
Sum avsetning for forpliktelser

-41 565,00
-113 660,75
-155 225,75

0,00
-206 735,75
-206 735,75

Sum langsiktig gjeld

-155 225,75

-206 735,75

-14 569,00
-14 569,00

-27 795,85
-27 795,85

-57 500,00
-57 500,00

-57 500,00
-57 500,00

0,00
-38 061,27
-630,00
-38 691,27

-5 710,00
-28 039,86
-630,00
-34 379,86

-110 760,27

-119 675,71

-1 029 150,09

-1 015 922,08

0,00

0,00

Kortsiktige fordringer
1500 - Kundefordringer
1570 - Fordringer hs
1590 - Fordring hs
1591 - Fordring andre idrettsforeninger, lag, etc
1595 - Fordring medlemmer
Sum kortsiktige fordringer

Kontanter bankinskudd o.l.
1920 - Bankkonto, drift
1925 - Bank, kartfond orientering
Sum kontanter bankinskudd o.l.
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

Egenkapital
2050 - Egenkapital
Sum egenkapital

Avsetning for forpliktelser

Leverandørgjeld
2400 - Leverandørgjeld
Sum leverandørgjeld

Skyldige offentlige avgifter
2740 - Oppgjørskonto mva
Sum skyldige offentlige avgifter

Annen kortsiktig gjeld
2952 - Studenterhytta
2980 - Gjeld medlemmer
2984 - Gjeld andre
Sum annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld & egenkapital
Sum balanse
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5. Budsjett 2016
Budsjettet for 2016 viser en omsetning på 1 538 685kr. Det er budsjettert med et underskudd
på kr 54 904, men styret anser dette som uproblematisk da økonomien i ogruppa er solid med
en sterk egenkapital samtidig som overskuddet i 2014 og 2015 var stort. I budsjettet inngår
dessuten en avsetning på kr 60 000 til ogruppas kartfond. Budsjettet kan leses under.
Kommentarer til budsjettet finnes i tabell 9 fra neste side.

3110
3120
3130
3140
3150
3151
3152
3810
3970
3980

Driftsinntekter
Salg av materiell, avgiftsfritt
Sponsorinntekter
Stevneinntekter
Kiosksalg
Egenandel, reise(Fra egne medlemmer)
Egenandel, Opphold(fra egne medlemmer)
Egenandel, Stevne/arrangementer (fra
egne medlemmer)
HS-midler
Inntekter tilstelning/fest
Dugnadsinntekter
Sum driftsinntekter
1

170 000
100 000
175 000
10 000
171 896
167 000
0
638 263
27 000
85 000
544 159

	
  
	
  
4010
4021
4022
4031
4033
4034
4130
4311
4312
4341
4301
4302
4410
6110
6800
6820
6840
6861

Driftskostnader
Startkontingent
Opphold konkurranser(overnatting)
Opphold Treningssamling(overnatting)
Reise buss/bil/tog/fly
Reise, massearrangement
Reise Treningssamling
Stevneutgifter(arrangert selv for andre)
Klubbmateriell
Lagdrakter
Hall-/baneleie trening
Innkjøp av varer for videresalg
Innkjøp av kioskvarer for videresalg
Trener/instruktørutdanning
Investering i "varig" anlegg/større
klubbmateriell
Kontormateriell
Trykking
Aviser, tidsskrifter mm.
Utgifter egne møter
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530 000
60 000
194 500
166 790
100 000
66 000
103 000
4 375
7500
27 368
80 000
5 000
15 000
60 000
200
11 500
430
2 500

6863
6940
7100
7220
7421
7430
7510
7770
7780
7790
7830

Utgifter tilstelning/fest
Porto
Godtgjørelse (reisegodtgjørelse, diett, etc.
Ikke lønn)
Kretskontingent
Gaver
Premier
Forsikring
Gebyr
Utgifter til andre grupper i NTNUI (Inkl.
Studenterhytta)
Diverse kostnader (benyttes helst ikke)
Tap på fordringer
Sum driftskostnader

27 000
1000
55 000
7 500
500
15 000
2 900
1000
5 000
45 000
5 000
1 599 063

	
  
	
  
Oppsummering:
Sum driftsinntekter
1 544 159
Sum driftskostnader
1 599 063
Budsjettert driftsresultat
– 54 904
	
  
	
  
	
  
Tabell 9 – kommentarer til budsjettet
3110
3120
3130
3140
3150
3151
3152
3970
3980
4010
4021
4022
4031
4033
4034

Draktsalg 80000, turkart Bymarka 50000, Bedrifts-o 10000, Kartsalg Hu og Hei
10 000, Trondheim Sprintcamp 20 000
100000 Sweco
Tre løp i TDT 80000, 25000 Sprintcup, 70000 Hu og Hei
Salg Tour de Trondheim
Bruksvallarna	
  24000,	
  Tiomila	
  60000,	
  Reise	
  NC	
  og	
  NM	
  orientering	
  77038,	
  ski-‐o	
  
6358,	
  10mila	
  precamp	
  4500	
  
Bruksvallarna 32000, Vintersamling 50000, Påskesamling 35000, Precamp
10mila 5000, Jukola 0, Tiosamling høst 0, Opphold ski-o 15000, opphold NC og
NM 30000
Kart tiosamling høst 0, kart jukola precamp 0
O-ball 27000
Parkeringsdugnad Bekken 75000, SIT mosjonstime vår 5000, SIT mosjonstime
høst 5000
528 000 fra regnskapet i 2014 og 532 000 i 2015
Opphold ski-o 15000, Jukola telt 5000, tiomila telt 10 000, opphold NC og NM
30000
Bruksvallarna 32000, Vintersamling 50000, Påskesamling 50000, Precamp
10mila 28500+4000 til lagledere, Jukola 15000, Tiosamling høst 15000
Orientering 154075, Ski-o 12715
Tre busser 100 000 10mila
Bruksvallarna 24000, støtte 1 lagene reise Jukola 12 000, støtte reise alle andre
Jukola 30 000
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4130
4311
4312
4341
4301
4302
4410
6110
6800
6820
6840
6861
6863
6940
7100
7421
7430
7510
7780
7790

Bilkjøring egne arrangement 3000, Hu og hei løpsavgift 21000, Sprintcup
løpsavgift 7500, TDT Løpsavgift 24000, Kart Hu og hei 10000, Sprintcup
utgifter 2000, Hu og hei utgifter 10000, TDT Utgifter 25500
Lisens til Brikkesys (tidtakerprogram)
Drakter til 1 lagene 10mila (15stk 500kr pr stk)
Leie o-kjeller 4368, Ark og toner til printer 12000, Kartplast 1000, Kart
tiosamling høst 5000, Kart Jukolasamling 5000
Draktsalg 80000
Kiosk TDT
To stk trenerkurs (BEV6100) 15000
Avsetning til produksjon av kart. Etter avtale med HS betaler HS 20 000 kr
årlig dersom o-gruppa setter av minimum 20 000 selv.
Diverse kontormateriell til kasserer
4 utgaver av Blækka 8000, Infoblækker 1500, Flyers egne arrangement 1500,
Julekort 500
Veivalg
Elitegruppa 1500, 10mila møter 1000
O-ball
Infobrosjyrer VGS 1000
Stipender 30 000, Søkbar pott 20 000, Veteran-VM 2020 søknad 5000
Diverse gaver 500
Hu og hei 2000, Ungdomscup 5000, TDT 8000,
Forsikring av kjelleren
Leie av studenterhytta bli kjent kveld og hu og hei
Dugnadsutgift Bekken
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6. O-kjøkkenordningen
HK skal rehabiliteres. Arbeidet starter i uke 6, og det er beregnet 9 uker på hvert bygg. Det er
foreløpig ikke bestemt hvilket bygg som tas når, men info vil komme fra SiT en tid i forkant.
Planen er at det skal være ferdigstilt i 2018.
Mens arbeidet pågår må beboere forflyttes til de nye blokkene der de bor frem til det er klart
for tilbakeflytting.
Nye HK vil fortsette å være et 4-mannskollektiv. Pga oppussing vil det koste ca 4500,-/mnd
og SiT vil bli strengere med oss med tanke på hvilke friheter som kan tas når det gjelder
innredning.
Pga mye flytting av personer frem og tilbake har SiT følgende forslag:
Vi danner helt nye o-kjøkken i de nye blokkene på Moholt.
Flytting til disse vil da skje kollektivt rundt juletider 2016, da de to siste blokkene skal være
ferdigstilt. SiT tilbyr oss så mange etasjer vi klarer å fylle opp, og gjerne de øverste med den
beste utsikten. Hvis vi ønsker kan også o-kjøkken i Moholt Allé flyttes hit.
De nye blokkene er 15-manns kollektiv der man har hvert sitt bad og deler et stort fellesareal
med kjøkken og stue. Det er tørkerom og handicaptoalett i alle etasjer, og det er heis. Pris vil
være ca 4500,-/mnd.
Dette er et tilbud fra SiT, og vi står fritt til å gjøre det vi helst vil. Alternativene er altså:
1. Beholde o-kjøkken i HK
2. Danne nye o-kjøkken i de nye blokkene
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