Årsberetning 2021 for IL Koll Orienteringsgruppa
Medlemmer i Kolls o-gruppe 2021
Pr. 31.12.2021 var det i Kolls O-gruppe registrert 333 medlemmer i Idrettsforbundets
Klubbadmin. Våre medlemmer fordeler seg aldersmessig som vist i nedenstående tabell og
figur. Medlemsmassen har begynt å flate ut etter mange års sterk stigning: 2020 (330), 2019
(325), 2018 (278), 2017 (229), 2016 (173) 2015 (114), 2014 (81), 2013 (58) og 2012 (40).
Medlemmer i Kolls O-gruppe 2010-2021, registrert pr. 31.12.
Alderstrinn
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

1
0
8
10
10
7
8
5
4
10

14
19
41
45
95
135
164
173
176
190

0
1
3
4
5
18
26
56
60
53

0
5
0
1
1
1
2
4
4
1

26-år
10
25
33
29
54
63
68
78
87
86
79

Totalt
10
40
58
81
114
174
229
278
325
330
333

Rekrutteringsarbeidet
Trening
Koll satser mye på å få til et godt miljø blant våre rekrutter. Vi skal ha det gøy, samtidig som
vi har et trygt og hyggelig miljø. Vi skal legge til rette for o-lek og orienteringstrening for
barn- og ungdomsskole-elever i vårt nærområde.
O-gøy
Våren 2021 satte koronarestriksjonene stopp for alle innendørsaktiviteter. Dette bidro til at
flere barn enn tidligere hadde lyst og mulighet å prøve utendørsaktiviteter som orientering.
156 oppmøtte barn på en av O-gøy-treningene var rekord og utrolig morsomt. Samtidig som
det var utfordrende å dele inn alle barna i mindre grupper for å kunne overholde koronarestriksjonene. Antallet trenere måtte derfor økes markant. Til sammen var det 13 betalte
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trenere og 10 foreldretrenere på våren. Brødrene Elling og Peder Fossheim Asplin var
hovedtrenere på våren, men hadde dessverre ikke mulighet å fortsette på høsten. De to
brødrene har i flere års tid gjort en fantastisk innsats for klubben. Barna som har hatt dem som
trenere, har likt de meget godt.
Å finne gode hovedtrenere er ikke lett. Derfor var det en lettelse da Sondre Skytteren tok
kontakt. Sondre ble ansatt som hovedtrener på høsten og blir med oss videre inn i 2022.
Sondre har på en strukturert måte laget et opplegg som både er lærerikt, morsomt og
inspirerende. På høsten var det lavere deltakelse enn på våren, med ca. 70–80 påmeldte barn
på hver trening (samfunnet hadde da blitt gjenåpnet etter tiden med nedstengning). Som mest
deltok det 91 på en trening på høsten.
O-gøy er alltid på torsdager, alltid på Kollhytta og alltid start klokka 18.00. På høsten ble det
til barnas glede servert kveldsmat igjen. Takk til alle foreldre som har bidratt med kveldsmat.
O-gøy-ansvarlig i 2021 var Lisa Näsholm, med hjelp fra Veslemøy Hausken Sjöqvist og Sofie
Oraug-Rygh. På våren startet O-gøy 8. april, og på høsten 19. august. Totalt ble det
gjennomført 10 treninger på våren og 10 treninger på høsten, inkludert klubbmesterskapet i
september.
Deltakelse i løp
Til sammen hadde lagets løpere 777 starter og påmeldinger i terminfestede konkurranser i
2021. Dette er en nedgang fra tidligere år. Dette kan forklares med nok et år med pandemi og
lite konkurranser for hele familien. Mens ungdom og senior hadde et godt tilbud, var det færre
konkurranser for de eldste og de yngste.
Mest flittig var igjen Tobias Tronbøl Lium med 44 starter, 59 året før, 64 starter i 2019, fordelt
på orientering, nattorientering og skiorientering.
Andre med ti eller flere starter: Johannes Salvesen Lunde (23), Martin Christoffer Borg (22),
Christian Fredrik Borg (20), Signy Hellerud (19), Odd Arne Lian (18), Pauline Myklebust
(17), Anders Næss Ulseth (17), Jonas Johansen Hicken (16), Mari Oraug Rygh (15), Karl
Oraug Rygh (14), Simen Lian Mortensen (14), Iver Aarseth (14), Ole Jacob Myklebust (13),
Jarl Magnus Berge (12), Trym Stueflotten (11), Håvard Rekve Lian (10), Ella Maria Hausken
Sjöqvist (10), William E. Hausken Sjöqvist (10), Veslemøy Hausken Sjöqvist (10).
År
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Totalt ant. Ant. Pers.
777
239
1022
156
1067
180
779
175
648
166
699
134

Ant.løp

Trollnatta
KM
309
106
0
82
428 (140) 86
382
52
320
103
215
77

91
130
118
96
117

N123
276 (7 løp)
678 (8 løp)

Hovedløp og O-idol
Hovedløpet, uoffisielt NM-et for 14–16-åringer, var i Levanger. Koll hadde med seks
deltakere, Pauline Myklebust, Anders Næss-Ulseth, Jonas Johansen Hicken, Tobias Tronbøl
Lium, Johannes Salvesen Lunde og Martin Christoffer Borg.
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Det ble tre premier i skogen og en i byen. Johannes ble nummer 11 på sprinten og 14 i
skogen. Martin kom på tredjeplass og Tobias på fjerde i skogen. Jonas og Martin Christoffer
ble nesten premiert på sprinten og hadde Tobias sjekket alle koder godt, ville han ganske
sikkert blitt medaljør på sprinten. Anders ble nesten premiert i skogen. Pauline orienterte også
godt i skogen.
Nesten alle fra Koll kom opp til Levanger i god tid før Hovedløpet. Fra torsdag til tirsdag var
det samling på hytta Skallstuggu. Asgeir la opp treninger og organiserte samlingen. Mange fra
Fet og Lillomarka bodde også på hytta det meste av tiden. Tirsdag kveld flyttet alle
ungdommene til en skole i Levanger og bodde sammen med de andre ungdommene. Det var
først to dager med Hovedløpet, så var O-landsleiren i ytterligere noen dager.
På O-idol, nasjonal konkurranse for de som er født i 2005, ble Tobias nummer sju. Pauline,
Jonas og Martin Christoffer var også med på konkurransen i Trondheim.
På junior-NM-stafetten ble Christian Fredrik, Tobias og Martin Christoffer nummer 15.
Dermed sikret de den første premien til Koll på mange år på denne stafetten.
Samarbeid og treninger
For ungdommene var det ukentlige treninger ledet av Janne Tjørhom Aasheim på våren. Det
var treninger sammen med Lillomarkas ungdommer og juniorer, men jevnt over få fra vårt lag
på dette tilbudet.
I Nord-Østerdal var det en nær ukelang ungdoms-samling med åtte ungdommer og juniorer
fra Fet og Koll og fem ledere. Janne var med som trener.
På høsten var Ida Gjermundsdatter Urset ungdomstrener. Oppmøtet varierte.
Skoleprosjektet (gaven fra Sparebankstiftelsen)
I skoleprosjektet har det på grunn av Korona pandemien dessverre vært begrenset aktivitet på
AKS. Klubben har søkt om utsettelse på gjennomføringen og fått dette godkjent av Sparebankstiftelsen. Ytterligere utsettelser er ikke usannsynlig ettersom pandemien setter begrensinger for aktiviteten. På skolene har Finn Rygh laget et flott opplegg med faste poster på
Kringsjå, Korsvoll og ved Kollbanen. Skolene har fått ferdig trykte kart som de kan benytte. I
tillegg er flere klassetrinn hjulpet med opplegg ved forespørsel.
Oppsummert
Det var rekordmange som prøvde seg på O-gøy våren 2021. På høsten var det lavere deltakelse, men fortsatt var deltakelsen høy sammenlignet med tidligere år. Antall medlemmer i aldersgruppen 0-12 år har fra 2020 til 2021 økt med 20 medlemmer. Tilbakekomsten av kveldsmat på treningene har vært et stort pluss. Koll Orientering er en av Oslo og Akershus største
barneklubber målt i antall medlemmer og vi har et fantastisk utgangspunkt å bygge videre på.
Til tross for pandemien har o-gruppas deltagelse på løp vært veldig god mye takket vært våre
spreke ungdommer som arrangerte nærløp nesten hver uke i hele høstsesongen. I tillegg har
ungdommene levert mange gode prestasjoner som lover godt for årene som kommer.
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Kringsjåsprinten
Lørdag 25. september 2021 arrangerte orienteringsgruppa Kringsjåsprinten, et orienteringsløp
i sprintorientering. Arrangementet var også en del av Oslo-trippelen som vi arrangerte
sammen med Lillomarka o-lag. På grunn av Covid-19 og NM i nattorientering kvelden før ble
arrangementet delt i to separate deler. Den første delen var for ordinære klasser med AOOK
Trimtexcup for aldersgruppen 13-16 år. Den andre delen var norgescup for junior og senior
samt KM for junior og senior i AOOK.
Samlet antall påmeldte var 555 inkludert 79 deltakere fra IL Koll. Herreklassen ble vunnet av
Karl Fremstad fra Tyrving IL og dameklassen ble vunnet av Tilda Johansson fra Bækkelagets
SK.
Til arrangementet ble det laget et nytt orienteringskart over Nordberglia inkludert Solvang
Hageby og Kringsjå studentby. Løypene gikk hovedsakelig i Solvang hagekoloni og Kringsjå
studentby samt tilstøtende gater. Samlingsplass og målområdet var på Kringsjå skole. Et slikt
arrangement er veldig ressurskrevende, og det var hele 74 som var på plass som arrangører.
Arrangementet ble veldig vellykket, og klubben sitter igjen med et overskudd på ca. 70.000
kroner.
Nordmarka 1-2-3
På våren var ble Nordmarka 1-2-3 arrangert som ukas løype utenom ett løp med tidtaking.
På høsten var det sju løp. Det var til sammen 276 starter, derav 179 fra Koll. Snittet per løp
blir 39 (85 i 2020) deltakere, derav 26 (44) fra Koll.
Klubbmesterskapet
106 fra Koll deltok på klubbmesterskapet 9. september. Ytterligere sju deltok så det ble i alt
113 starter. Jonas Hicken var ansvarlig for fine løyper og et flott arrangement. Han fikk
heldigvis noe hjelp.
Klubbmestere:
Damer -10: Hillren Storm Hilland, Alice Johnsen, Ingrid Louise Wadahl Sweetman,
Mari Oraug Rygh, Alma A, Valstad, Astrid Näsholm, Frida Skar Hegna, Agnes Haukås og
Agnes Torsen-Brynlund.
Damer 13-14: Sofie Walberg
D17: Ragnhild Haugli Bråten
D45: Veslemøy Hausken Sjökvist
Herrer – 10: Kjetil N Aspelund, Erlend Bråten Berge, Eirik Finborud Reigstad, Magnus
Ugland, Simen Lian Mortensen og Ove Tvete Inngjerdingen.
Herrer 11-12: Karl Oraug Rygh
Herrer 13-14: Jakob Refvem Kolderup
Herrer 15 – 16 år: Martin Christoffer Borg
Herrer 17: Jarl Magnus Berge
Herrer 45: Knut Sandven
Ragnhild Haugli Bråten og Martin Christoffer Borg ble hoved-klubbmestere og skal arrangere
i 2022 når klubbmesterskapet er torsdag 1. september.
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Sats UNG
Norges orienteringsforbund oppfordret i 2021 landets o-klubber og kretser til å bruke unge
arrangører mellom 16 og 25 år. I Koll har 16-åringene blant annet stått for Nordmarka 1-2-3
og klubbmesterskapet. Juryen for Sats UNG kåret Kolls klubbmesterskap, som Pauline og
Jonas sto for, som nummer tre i konkurransen. I begrunnelsen for tildelingen ble bruken av tik
tok bemerket.
Lørdagen under Kompetansehelga på Gardermoen ble premien delt ut. I tillegg til diplom
ventet også en hyggelig pengesum på 12.000 kroner til tiltak rettet mot unge.
Trollnatta og SprintX3M (tidl. Natt o-toget)
Trollnatta og Natt o-toget 2021 ble arrangert lørdag 6. november. Natt o-toget ble arrangert
som en del av SprintX3M i samarbeid med Lillomarka og Asker med tre heftige sprintløp med
downhill sprint i Vardåsen, natt o-sprint i Kollmarka og supersprint i Grorudparken.
Det ble en stemningsfull affære smed halloween-effekter, Regnet ventet heldigvis med sin
ankomst til flesteparten av løperne på Natt o-toget hadde kommet i mål.
Rundt 300 barn deltok på Trollnatta i klassene 0-12 år, mens 50 løpere fra hele Østlandet
deltok på Natt o-toget.
Det ble levert ut t-skjorter til alle deltakerne. Løplabbet stilte som vanlig med gavekort på
1000 kroner til vinnerne i de fire klassene i Natt-o-toget. Takk til dem og også til Trimtex og
Swix for gavepremier. Siden arrangementet i 2020 ble avlyst kort tid i forveien pga. korona,
ble t-skjorter og premier fra 2020 benyttet i 2021. Vi hadde også et restlager med diverse
energibarer og iste fra Norgescup i sprint som ble arrangert måneden før som ble levert ut til
alle deltakerne.
Marte Braathen var løpsleder.
Kolls kartarbeid
Arbeidet med det nye kartet over området Nordberg – Tåsen ble fullført i juni. Etter at
synfarer og rentegner Sindre Godager hadde gjort de siste endringer og korreksjoner på kartet
i løpet av våren, ble kartet godkjent av Akershus og Oslo Orienteringskrets ved leder av kartog miljørådet Martin Veastad. Arbeidet med kartet har strukket seg over drøyt to og et halvt
år, og har vært et meget lærerikt prosjekt for klubben.
Etter at Oslo kommune v/bymiljøetaten hadde kontrollert og godkjent sluttregnskapet for
etablering av nærmiljøkartet, fikk IL Koll Orientering utbetalt siste del av tidligere tildelte
spillemidler fra 2019. Totalt mottok klubben 108 000 kroner. Beløpet dekket omtrent alle de
eksterne kostnadene som utgjorde ca. 50 prosent av kartprosjektet. Det resterende var
egeninnsats fra klubben hvor mange medlemmer bidro.
Et utsnitt av kartet «Solvang» ble brukt på norgescup-løpet lørdag 25. september. Det dekker
områdene fra og med hagekoloniene og et stykke inn i Kringsjå studentby. Et norgescupløp
har meget høye krav til kartkvaliteten så helt inn i de siste dagene før løpet måtte kartet over
løpsområdet revideres for å fange opp endringer i vegetasjon og løpbarhet. Per Fosser stod for
den siste synfaringen og ren-tegningen i godt samarbeid med klubbens løypeleggere og de to
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kontrollørene fra Norges Orienteringsforbund. Løpskartet «Solvang» ble godt mottatt. Mange
syntes det ga gode veivalgsmuligheter.
Nordberg-Tåsenkartet brukes hyppig av IL Koll Orientering på klubbens O-troll-treninger for
barn og ungdom, særlig områdene Kollmarka og Kringsjå studentby samt tilliggende områder.
IL Koll Orientering har i år igjen mottatt flere henvendelser om orienteringsklubber og andre,
for eksempel Turistforeningens sommerskole, som ønsker å bruke kartet til treninger og annen
aktivitet. Ønskene har blitt imøtekommet.
Tobias Tronbøl Lium er nesten ferdig med å lage skolekart over Berg og Ullevål skoler. I
løpet av våren 2021 ble synfaringen startet opp.
Diskusjonen rundt videreutvikling av kartene i nærområdet med naboklubbene Nydalen og
Heming særlig med hensyn på samarbeid om deling og bruk av kartdata har fortsatt i 2021.
Det er særlig områdene i randsonen av Nordberg - Tåsen kart-området som grenser til
naboklubbenes kart-områder, som har stått i fokus.
Det har blitt enighet om en avtale med Nydalen som gir IL Koll Orientering tilgang til noe
større områder både nordover og østover i forhold til Kollmarka i tidligere avtale. Det gir
muligheter for større variasjon i treningsløyper, spesielt for ungdommene.
Sponsorer
O-gruppas økonomi har vokst mye de siste årene. For å det hele til å gå sammen er gode sponsorer og støttespillere svært viktig. Moro AS var en særs gledelig og viktig sponsor for Norgescup arrangementet. De sponset blant annet pengepremiene og bidro med hele kr. 62 500.
Eagle AS bidro med kostnadene til speakertjenester, til sammen kr, 9 375. En stor, stor takk til
sponsorene.
Regnskap for 2021
Koll orientering hadde til tross for pandemien et meget aktivt år i 2021, med sum driftsinntekter på kr. 801.992 og samlede driftskostnader på kr. 596.698. Inntektene ble drøye kr. 40 000
høyere enn budsjettert, mens driftskostnadene ble kr. 40 000 lavere enn budsjettert. Det var
spesielt antall barn på treningene og dermed høyere treningsavgifter som gjorde at inntektene
ble høyere enn budsjettert. Både inntektssiden og kostnadssiden ble kraftig påvirket av Norgescupløpet.
Mange barn og ungdommer på treninger og aktiviteter gir store overførsler fra både fylket,
kommunen og fra hovedlaget. Dette gir grunnlag for betalte trenere og stor aktivitet i klubben
også i årene som kommer.
Klubben fikk et samlet årsresultat for 2021 på kr. 205.294 (se vedlagte regnskap).
Fra og med 2014 har O-gruppa samkjørt alle sine transaksjoner i én bankkonto i Nordea.
Denne er også koblet opp mot hovedlagets kontooversikt. O-gruppas kontonummer er:
6012.06.40847.
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Planer for 2022
Kretsmesterskap i nattorientering
Onsdag 6. april arrangerer Koll KM i nattorientering fra Kollhytta. Løpet arrangeres med
individuell start. Målet er 150 deltakere på KM-et og 100 på barnetilbudet som går samtidig.
O-gøy 2022
O-gøy er orienteringslek og -trening for de yngre. Aktiviteten starter torsdag 7. april kl. 18.00.
Leder for O-gøy aktivitetene er Lisa Näsholm. Med i O-gøy gruppen er også Sofie Oraug
Rygh og Veslemøy Hausken Sjöqvist.
Nordmarka 1-2-3
Løfte tilbudet for å øke deltakelsen ikke minst blant egne medlemmer, men også mot eksterne.
Nordmarka 1-2-3 er åpne treningsløp for både våre medlemmer og andre interesserte. Målet
er mye aktivitet i nærmiljøet. Starter tirsdag 19. april. I utgangspunktet de fleste tirsdager fram
til sommerferien og de fleste tirsdager på høsten. Satser på unge arrangører.
Klubbmesterskapet 2022
Klubbmesterskapet arrangeres torsdag 1. september. Klubbmesterne Ragnhild Haugli Bråten
og Martin Christoffer Borg er ansvarlig for gjennomføringen av arrangementet.
Trollnatta og Natt-o-toget 2022
Trollnatta 2022 og Natt-o-toget arrangeres lørdag 29. oktober. Vi har som et klart må at
deltakelsen skal løftes til 500 påmeldte.
Deltakelse i løp i 2022
O-gruppa har en ambisjon om at det skal være enda flere Koll-løpere på vanlige o-løp i 2022.
Målet er 1200 starter. Den enkelte kan selv melde seg på til løp gjennom Eventor.no. Vi
prøver å få til en spesiell mobilisering av Koll-løpere til følgende eksterne løp:
Lør. 23. og søn. 24. april
Lør. 14. og søn. 15. mai
Lør. 21. og søn. 22. mai
Tirsdag 24. mai
Torsdag 26. mai
Lørdag 11. juni
Lør. 20. og søn. 21. august
Søndag 27. august
Lør. 3. og søn. 4. sept.
Søndag 18. september

Lørdagskjappen og Smaaleneløpet
Fossumløpet og Gromløpet på Romsås
15-stafetten og Knut Valstads minneløp, Oppsal
Ivar-o-løpet, Tyrving
Kvistkaset stafett, Ås
Huldersprinten, Fet
Night Hawk, Ringerike
Hemingløpet med KM lang
Kretsløp med Trimtex, Bekkelaget
Nydalten, Skytterhuset til OKTS

Samlinger
Vårsamling i regi av AOOK/Koll for ungdommer 13-16 år den 1. – 3. april på Daftö i Sverige.
O-gøy samling 11. - 12. september på Bråtejordet skole. Øvrige samlinger for ungdommer og
juniorer er under planlegging.
Skoleprosjektet
2022 er det siste året for prosjektet. Aktivisering av skolene i nærområdet ifm Verdens
Orienteringsdag 2022 (10. – 17. mai) og skolemesterskap i orientering til høsten er de
viktigste aktivitetene.
7

Budsjett for 2022
I 2022 legger o-gruppa opp til et budsjett med en inntektsramme som er på linje med 2021.
Utgiftene er imidlertid forventet å stige kraftig som følge av økt deltagelse på løp.
O-gruppa budsjetterer med sum inntekter på kr. 769 200, sum kostander på kr. 762 300 og et
overskudd på kr. 6 900.
Hovedårsaken til at inntektssiden holder seg stabil fra 2021 er midler fra Sparebankstiftelsen.
Inntekter fra egne løp forventes å falle betydelig siden vi ikke arrangerer et så stort løp i 2022
som Norgescupløpet var i 2021.
Kostnadsnivået vil øke betydelig som følge av økt aktivitet (avslutning av skoleprosjektet) og
langt større deltagelse på løp.
KOLL Orientering
Budsjett 2022

Perioden 01.01.-31.12
Regnskap
2021

Inntekter

Budsjett 2022

Sponsorinntekter (3023/3123)
Inntekter fra arrangerte løp (3201/3203)
Tilskudd Hodestøtte og LAM (3400/3402)
MVA kompensasjon (3401)
Tilskudd NOF, hovedlag, stat og andre (3403/3440/3455)
Kursinntekt, treningsavg, rekruttpakker, Buypassinnbet.
Egenandel startkontingent
Treningssamlinger
Andre inntekter
Renteinntekter

57 500
164 410
155 058
37 466
117 833
192 886
9 010
67 827
2

25 000
70 000
155 000
40 000
249 200
200 000
25 000
5 000
-

Sum inntekter:

801 992

769 200

Kostnader
Innkjøp av o-drakter o.l. (4000)
Utgifter til startkontingent (4010)
O-løp, arrangement. Kart, trykking, utstyr (4015/4020)
Kartproduksjon (4035/7600)
Samlinger, treninger, O-Gøy, m.m. (4030/6860/7140/7780)
Trenere, lønn, honorar. (5000/5010/5020/5092)
Trenings- og arrangementsutstyr. (6500/6540/6552)
Leiekostnader (6420/6490/6553)
Rep. Og vedlikehold bygninger (6600)
Kontorrekvisita og innkjøp av O-litteratur (6560/6800/6840)
Medlemsskap og avgifter idrettskrets, særforbund (7400)
Premier, og lignende (7420)
Bank og kortgebyrer (7770)
Andre kostnader (7320/7430/7771/7790)
Sum kostnader:

75 066
125 960
130 823
23 682
50 100
156 177
11 353
4 801
3 879
6 700
1 771
435
5 950
596 698

25 000
200 000
125 000
35 000
45 000
210 000
50 000
1 000
3 000
1 000
25 000
40 000
300
2 000
762 300

205 294

6 900

Resultat

Pål Myklebust
(sign.)
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Kommentarer

Kun Trollnatta
Trollnatta + Nordmarka 1-2-3 + KM Natt
Hodestøtte 60000 - LAM 95000
Rest. Skoleprosjektet, aktivitetsmidler og opplæring
Uendrede aktivitetsavgifter fra 2021

Salg av vester o.l.

Innkjøp av 50 Mesh trøyer + vester til trenere
normal aktivitet i 2022
Trollnatta + Nordmarka 1-2-3 + skoleprosjektet
Vedlikehold av kart + Tåsen, Ullevål+ Nydalen
O-gøy + ungdom
Som i 2021 + bok ifm skoleprosjektet
Innkjøp ifm Sparebankstiftelsen
Småtteri til klubbhuset
Lagskontingent, Bysommer, NC2021 og Trollnatta
NC 2021, premier til Trollnatta
Gebyr Buypass

Styret i 2021
O-gruppas styre har i 2021 bestått av følgende personer:
Leder:
Pål Myklebust, også ansvarlig for økonomi og Sparebank-prosjektet.
Medlemmer:
Heidi Tronbøl, arrangement.
Lisa Näsholm, O-gøy ansvarlig
Marte Braathen, Ansvarlig for Trollnatta
Arne Tesli, medlemsansvarlig
Erik Borg, oppmann, sekretær og ungdom.
Lars Christopher Olsen har som kartansvarlig deltatt på en del møter.
Styremøter
Det har vært avholdt ni ordinære styremøter i 2021. Hovedfokuset på møtene har vært
gjennomføring av våre egne løp og treninger samt håndtering av pandemien.
I tillegg til styremøtene har det vært holdt en rekke planleggingsmøter og koordineringsmøter.
Styret i O-gruppa er svært takknemlige for alle som stiller opp og hjelper til med
gjennomføringen av våre arrangementer!
Takk til alle som hjelper til!
Representasjon
Pål Myklebust og Erik Borg var Kolls representanter på tinget til Akershus og Oslo
Orienteringskrets (AOOK).
Pål Myklebust er o-gruppas representant i Kolls hovedstyre.

Oslo, 28. februar 2022
Pål Myklebust
IL Kolls o-gruppe
Folke Bernadottesvei 13 C
0862 Oslo
Mobil: 92 08 72 38
paal@eagle.no
orientering@koll.no
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Vedlegg: regnskap for 2021
KOLL Orientering
Regnskap 2021

Perioden 01.01.-31.12
Regnskap
2021

Inntekter

Sponsorinntekter (3023/3123)
Inntekter fra arrangerte løp (3201/3203)
Tilskudd Hodestøtte og LAM (3400/3402)
MVA kompensasjon (3401)
Tilskudd NOF, hovedlag, stat og andre (3403/3440/3455)
Kursinntekt, treningsavg, rekruttpakker, Buypassinnbet.
Egenandel startkontingent
Treningssamlinger
Andre inntekter
Renteinntekter

57 500
164 410
155 058
37 466
117 833
192 886
9 010
67 827
2

Sum inntekter:

801 992

Kostnader
Innkjøp av o-drakter o.l. (4000)
Utgifter til startkontingent (4010)
O-løp, arrangement. Kart, trykking, utstyr (4015/4020)
Kartproduksjon (4035/7600)
Samlinger, treninger, O-Gøy, m.m. (4030/6860/7140/7780)
Trenere, lønn, honorar. (5000/5010/5020/5092)
Trenings- og arrangementsutstyr. (6500/6540/6552)
Leiekostnader (6420/6490/6553)
Rep. Og vedlikehold bygninger (6600)
Kontorrekvisita og innkjøp av O-litteratur (6560/6800/6840)
Medlemsskap og avgifter idrettskrets, særforbund (7400)
Premier, og lignende (7420)
Bank og kortgebyrer (7770)
Andre kostnader (7320/7430/7771/7790)
Sum kostnader:

75 066
125 960
130 823
23 682
50 100
156 177
11 353
4 801
3 879
6 700
1 771
435
5 950
596 698

Resultat

205 294
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Kommentarer

NC 2021 - Moro AS og Eagle AS
Trollnatta + NC2021 + Nordmarka 1-2-3
Fortsatt økning i medlemsmassen
Rest. spillemidler + utstyrsmidler + skoleprosjekt
Langt høyere aktivitet i 2021 enn 2020

Ungdomspris + Finn frem + Skallstugu

Innkjøp av 160 Mesh trøyer
Større deltagelse for ungdom, junior og voksene
Trollnatta + NC2021 + NM 1-2-3
Kartproduksjon NC 2021
Lite samlinger 2021 utenom Levanger + kirkestuen
Flere trenere i 2021 + ungdom/junior
Ingen innkjøp ifm skoleprosjektet
OCAD + Brikkesys

Lagskontingent + Bysommer
Premier til Nordmarka 1-2-3
Annonse o-boka + gebyr buypass

