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Årsberetninger 2015 

Årsberetning styret 
Styret har i 2015 bestått av: 
Leder    Øyvind Hansen 
Kasserer    Tone Skram 
Sekretær    Eva Syversen 
Oppmann    Birgitte Bekkelund 
Røyken trimmen   Inger Schibsted 
Kart og løpsutvalg   Kjell Rønneberg 
Trening og instruksjonsutvalg  Morten Johannessen 
Aktives representant   Ellen Akiko Horni-Johnsen 
Varamedlem til styret   Per Ove Transeth 
 
Styre har hatt 5 styremøter i tillegg til ulike saker som er behandlet via mail.  
 
Lisa Sørenssen har vært revisor Buskerud Orienterings Krets. 
Kjell Rønneberg og Morten Johannessen stilte på årsmøte til Røyken Idrettsråd. 
Lisa Sørensen, Solveig Sletner og Bjørg Svanberg deltok på BOKs ting. 
Øyvind Hansen BOKs terminliste møte. 
 
Røyken O-lag har per 31.12.2015  222 medlemmer. 
 
Det er utgitt 4 utgaver av Parolen. 
 
Det er blitt arrangert 2 løp i o-lagets regi:  
Drammencity-cup    23.04.2015 
Frostsprinten    01.11.2015 
Begge løp var svært vellykkede med stor deltagelse og på nye kart. 
 
Det har vært arrangert 2 klubbkvelder, en på våren og en på høsten. 
 
Der er registrert 880 starter i individuelle løp i hvilket er en nedgang  med 125 starter fra 2014 sesongen. 
 
Det har vært arrangert treningsløp på tirsdager. Vinter og høst 2015 har det også vært tilbud om 
basistrening på Spikkestad barneskole/Midtbygdahallen.  
Rekruttrening har funnet sted på torsdager, og det er i dag 61 rekrutter mellom 8-15 år i o-laget.  
 
 
Oslo 04.2.2016, Eva Syversen for styret  
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Årsberetning Oppmann 
2015-sesongen har vært en fin sesong. Det er registrert 880 enkeltstartet i individuelle løp, hvilket er en 
nedgang fra i fjor, da vi hadde et rekordår i antall starter. Nedgangen er på 125 starter. I enkelte løp har 
det vært stor deltagelse, spesielt kan nevnes Eikerløpet med 73 starter, hvilket er ny rekord av antall 
startende i et enkelt løp. Av andre løp med høy deltagelse (med mere enn 25 startende løpere) kan nevnes 
Lørdagskjappen, Pinseløp på Kongsberg, KM i Lier, Sommerløpet, Sørlandsgaloppen, Klubbmesterskap, 
Frostsprinten, Førstemann hjem. 
Løpere fra Røyken har også i år deltatt i mange ferieløp både innenlands og utenlands, det kan bl.a. 
nevnes Sørlandsgaloppen, Danmark, Sverige, Finnland, Latvia, Italia. 
 
Røyken O-lag har deltatt i følgende stafetter: Vårstafetten: 1 jentelag. Kvist-Kvaset: 1    damelag. 
Kransekakestafetten: 9 lag. Night Hawk: 1 kombiherrelag med Sturla,1 veteran kombiherrelag med 
Sturla,1 ungdomslag. Jukola: 2 damelag. Tiomila: 1 ungdomslag og deltagelse i lagkonkurranse for 
rekruttene i O-festivalen. 
 
I 2015 har løpere fra Røyken O-lag i alle aldre, fra småtroll til H85, stilt til start i WMOC, Veteran NM, 
KM, galopper innenlands og utenlands, festivaler, nattløp, sprint- og langløp og stafetter. 
 
I 2015 har ingen fra Røyken deltatt i NM. 
 
Årets KM ga følgende medaljer/merker/plasseringer til Røyken O-lag: 

• KM Sprint: D13-14 Mari Kjelle 6.pl, D17 Solveig Sletner 10. pl. 

• KM Mellomdist.: D17 Ane B. Brevig 16.pl, Ida Svanberg 26.pl, Solveig Sletner 31.pl, Line 
Drage Ruud 42.pl 

• KM Langdist.: GULL: D70 Birgitte Bekkelund, H60 Torgeir Strandhagen, H85 Magne 
Bekkelund 
                                SØLV: D11-12 Marie Kvarme 
                                BRONSE: H 45 Peter Carlsen 

• D11-12 Mina Akiko Johnsen 4.pl, D17A- kort Line Drange Ruud 4.pl, D17C Inger-Helene 
Carlsen 4.pl, D45 Hanne Kristin Kvarme 5.pl, Tone skram 7. pl, H21 Henrik Drange Ruud 9.pl, H45 Jon 
Erik Kvarme 5.pl, H60 Morten Johannessen 5.pl 

• KM Stafett: Ingen stafettlag 
 
Røyken O-lag har følgende plasseringer i veteran NM: 

• Mellomdist.: GULL: D70 Birgitte Bekkelund 

• Sprint: SØLV: H85 Magne Bekkelund 

• Langdist.: D70 Birgitte Bekkelund 6.pl 
 
VETERAN VM (WMOC): Langdist.: H60 Torgeir Strandhagen 15.pl 
 
Deltagelse i UNIONSMATCH: Mari Kjelle 
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KLUBBMESTRE: 
Begynnere uten tid: Bettina Nystuen, Mats Horni Johnsen, Bendik Horgen Rasmussen, Linus Hognestad 
Sennels, Simen Hope Abel, Nora Christine Hansen 
Jenter 11-12 år: Marie Kvarme   
Gutter 11-12 år: Simen Kolbergsrud 
Jenter 13-16C: Olivia Kjølstad 
Guttet 13-16C: Mats Andreas Hermansen 
Voksen rekrutt: Ellen Akiko Horni-Johnsen 
Kvinner 17-39: Ane Baldishol Brevig 
Kvinner 40-59: Marit Gano 
Kvinner over 60: Bjørg Svanberg 
Menn 40-59: Øyvind Hansen 
Menn over 60: Kjell Svanberg 
 
FØRSTEMANN HJEM: 
Jenter korteste løype: Ingeborg Kvarme 
Gutter korteste løype: Mats Johnsen 
Begynnere: Bettina Nystuen 
Kvinner, mellomlang løype: Bjørg Svanberg 
Menn, Mellomlang løype: Christian Bugge 
Kvinner, lang løype: Ane B. Brevig 
Menn, lang løype: Stig Strandhagen 
 
SKI-ORIENTERING: 1 start 
 
Røyken 31.12. 2015 
Birgitte Bekkelund 
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Årsberetning Røykentrimmen 
Tur-o-utvalget 
Tur-O-Utvalget besto i 2015 av Lisa Sørenssen, Per Ove Transeth, Olav Mo og  
Inger Schibsted(Leder). 
 
Hovedmålet for utvalget er å tilby turorientering i Røyken. 
 
I 2015 har det i tillegg vært følgende mål: 

• Arrangere  
o Åpningsdag og avslutningsdag for Røykentrimmen 
o Finn Frem aktivitet 
o Registrere årets opplegg på Turorientering.no 
o Tilby minimum 2 Grønne Turer 
o Aktiviteter i forbindelse med Friluftslivets år 

 
Røykentrimmen 
Det ble satt ut 90 turorienterings-poster fordelt på tre perioder: 
 
Åpningsperiode:  9.mai-31. mai 
1.Periode  9.mai-26. september 
2.Periode   1.juli-26. september 
 
Periode Område/kart Poster Vanskelighetsgrad 

9. mai - 31. mai 

9. mai - 26. september 

9. mai - 26. september 

9. mai - 26. september 

9. mai - 26. september 

9. mai - 26. september 

 

1. juli – 26. september 

Huldreåsen 

Huldreåsen  

Bødalen Nordmark 

Brenninga 

Aukeåsen 

Stordammen 

 

Villingsstadåsen 

A-E 

1-8 

9-16 

17-26 

27-34 

35-44 

 
45-60 
61-70 
71-85 

 Lett 

 Lett   

 Lett / Grønn Tur 

 Lett / Grønn Tur 

 Lett  

 Lett til Middels 

  

Vanskelig 
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1. juli – 26. september 

1. juli – 26. september 

Gyriåsen 

Stordammen 

 Middels til Vanskelig 

 Middels til Vanskelig 

 

Åpningsdag for Røykentrimmen 
Åpningsdag for Røykentrimmen kombinert med Finn Frem dag ble arrangert 9. mai ved Vesledammen i 
Røyken. I løpet av formiddagen besøkte 95 personer arrangementet og 25 barn tok småtroll-løypa. Det 
var innlagte spørsmål om naturen i småtrolløypa som en del av Finn Frem dagen. 
 
Avslutningsdag for Røykentrimmen 
Avslutningen av Røykentrimmen 2015 ble holdt på Aktivitetshuset på Spikkestad 19. november. Bjørg og 
Kjell Svanberg viste bilder og fortalte fra orienteringsturer de har hatt. 
Det ble utdelt diplomer, merker, plaketter og trefat for Røykentrimmen: 
 
Type utmerkelse Ant. personer Type utmerkelse Ant. personer 
Bronsemerke 7 Trefat 8 
Sølvmerke 9 20 års plakett 2 
Gullmerke 13 25 års plakett 0 
Bronseplakett 5 30 års plakett 0 
Sølvplakett 2 35 års plakett 0 
Gullplakett 1 40 års plakett 1 
Diplomer 21 45 års plakett 0 
Annonsering og salg 
Kanaler: Parolen, Røyken og Hurums avis, Drammens Tidende på «Ut i Dag», iRøyken, o-lagets 
hjemmeside og Facebook side 
Salgsstedene har vært Rema 1000 på Spikkestad, Sport1 i Røyken, Narvesen på Slemmestad, Spikkestad 
Hamburger & Kebab og bensinstasjonen på Sætre i Hurum. Det ble pakket 300 
Røykentrimmenkonvolutter for sesongen og solgt 185. 
 
Utgifter/Inntekter 
Utvalgets budsjett og regnskap fremgår av o-lagets. 
 
Grønne Turer 
 Grønne turer på Bødalen Normark og Brenninga ble registrert på Turorientering.no. 
 
Aktiviteter i forbindelse med Friluftlivets år 

• Logoen for Friluftlivets år ble tegnet inn på alle kartene i Røykentrimmen 
• Alle arrangementer ble lagt inn i Aktivitetskalenderen for Friluftslivets år 
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• Stasjon i Aktivitetsløypa (152 deltakere) og informasjonsstand på Kjekstad bruk under 
Røykenmila 6 september(2500 personer besøkte arrangementet) 

o Kjegleorientering, spurt-løype og småtrolløype på vår stasjon i Aktivitetsløypa 
o Opptrykk i A-4 format for utdeling av 

� Karttegnene/kart, kompass og andre rare ord for nybegynnere 
� Karttegnene, mer detaljert 
� Infoskriv om Røyken o-lag 

o Overskudd av kart fra Røykentrimmen ble delt ut 
 
 
 
31.01.2016 Inger Schibsted 
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Årsberetning Treningsutvalget 
Leder for trening og utdanning: Morten Johannessen. 
Rekruttutvalget: er ledet av Hanne Kristin Kvarme.  
Skolesprinten er arrangert for Midtbygda skole med Lisa Sørensen som ansvarlig 
 
Basistrening for alle.  
Som tidligere har vi også i år benyttet den nye flerbrukshallen ved Midtbygda barneskole som arena for 
basistrening på mandager gjennom høst og vintersesongen. God deltagelse fra de yngre har vist at dette er 
et svært populært tilbud både rent treningsmessig og ikke minst sosialt 
 
Årets Klubbtur til Spåtind Sport Hotell  
TU/styret arrangerte klubbsamling helgen 20 -22 mars. Hele 65 hadde meldt seg på turen og med 
aldersspenn fra 2 måneder til 89 år, ble dette en flott start på O-sesongen. Selv om det sosiale er det 
viktigste fikk vi et brukbart treningsutbytte i flotte løyper. Også været var på vår side denne helgen. En 
tredjedel av deltagerne var under 14 år og flere rekruttfamilier hadde sitt første møte med ROL-kulturen 
utover deltagelse på faste rekrutt-/ treningskvelder. Ett par runder med GRUBLE i peisestua om kvelden 
fikk også fram konkurranseinstinktet på tvers av generasjonene. 
 
Treningsløp på tirsdager. Tradisjonen tro ble tilbudet om faste treningsløp på tirsdager videreført. Dette 
er et viktig treffpunkt for klubbens medlemmer i løpet av konkurransesesongen. Ikke alle prioriterer 
konkurranser i helgene og da er treningsløpene også en fin anledning til å måle krefter. Det ligger mye 
arbeid bak forberedelse og avvikling. Arbeidet gjøres på dugnad blant klubbens erfarne medlemmer etter 
en fast oppsatt plan. Gledelig å konstatere at samtlige løp er gjennomført med god kvalitet. Til tross for at 
værguden så ut til å ha valgt tirsdagene som den store nedbørsdagen i 2015, var fremmøte bra og mange 
kunne derfor hente kruset fra Røykencupen ved sesongslutt. Vi registrerte til sammen 102 startende som 
er en økning med 2 fra i fjor 
 
Treningssamarbeid med naboklubbene 
Samarbeidet med naboklubbene våre (Asker, Sturla og Lierbygda) er videreført ved at vi har hatt tilgang 
til hverandres opplegg. Dette har medført en noe større deltagelse på våre treningsløp og mulighet for oss 
å benytte de øvrige lagenes treninger på individuell basis 
 
Utdanning 
Norges orienteringsforbund og Buskerud orienteringskrets har et omfattende tilbud av kurs og 
opplæringsaktiviteter. Gledelig å konstatere en økning i aktivitet også på dette området fra våre 
medlemmer. 
 

Skolesprint (=O-challenge) for Midtbygda skole 2015 
Skolesprinten, også iår O-challenge, er lagt til skolens aktivitetsdag om høsten, hvor vi tradisjonelt har 
lagt en lett O-løype for dem uansett. For 11ende året på rad ble dette en høstdag med fint vær, til tross for 
regn og ustabilt være hele uken. Vi i O-laget tar æren for finværet. 
Dagen var fredag 25. september, med start og mål ved Vesledammen (som vanlig), med ca. 130 elever og 
6-8 lærere. Noen av  lærerne løp også, for å prøve å slå elevene. 
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Lisa S. og Hanne-Kristin K. har hatt ansvaret for Skolesprinten for Midtbygda skole, 6. og 7. Klasse, også 
i år. Jon Erik K. la inn årets kart i OCAD. Starter var Hanne-Kristin. Lærerne var med og holdt styr på 
elevene, som startet i grupper på 3 og 4. Lisa satte ut postene, som utstyrt med og stemplingsenheter for 
brikker, og Hanne-Kristin tok dem inn. Hanne-Kristin gjorde en flott jobb ved start med undervisning til 
alle gruppene. Kl. ca. 10 var alle ute i skogen. Iår hadde vi bare ca. 30 brikker, men siden mange av 
elevene hadde egne brikker, hadde vi nok brikker likevel.  Vi sendte lærere ut i løypa for å rettlede de 
som var på vei ut feil sti. Alle var i mål rundt kl. ½ 12.  
Opplegget er organisert som et ordenlig løp, med startseil, Mål, startklokke (brukte ikke den iår), brikker 
og tider. Konkurransen er knivskarp mellom gruppene. 
Lærerne hadde, som alltid, organisert elevene. De hadde også kontrollen på at alle kom i mål.  
Elever og lærere grillet og koste seg etterpå. 
Årets deltakere var, som alltid, en fin gjeng.  
Midtbygda skole var meget godt fornøyd. De, og vi, regner med at O-laget arrangerer skolesprint for dem 
også neste høst.  
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Årsberetning Rekruttutvalget 
Rekruttutvalget er et underutvalg av Trening- og instruksjonsutvalget og har bestått av følgende: 
Leder: Hanne-Kristin Bjerknes Kvarme  
Medlem: Ellen Akiko Horni-Johnsen, Lars Petter Fjær, Jon Erik Kvarme,  
Trener: Eirik Holth Johannessen   
  
I tillegg har Rekruttutvalget hatt følgende faste hjelpere og/eller postutsettere på treningene: Elisabeth 
Holth Johannessen, Cathrine Nordvik, Tone Skram, Øyvind Roger Hansen, Marianne Ness, Leif Erik 
Havnen, Birgitte Bekkelund, Peter Carlsen, Bjørn Aasen, Christian Bugge.  
2015 har hatt følgende fokus: 
Tiltaksområde Hovedmål Delmål Tiltak Hvordan Resultat 
Rekruttering 4 nye 

barnefamilier 

deltar på o-løp 

Alle rekrutter 

føler tilhørighet, 

har alltid 

mulighet til å 

utvikle seg og har 

det gøy på hver o-

trening. 

Aldersbestemte 

treningsgrupper 

med leik og øvelser 

på 3 nivåer; 

nybegynner, litt 

øvet og god. 

Hver trening starter med 5 min 

info/repetisjon av kartbruk før ca 

30 min. oppvarming og leik. 

Ungene deles inn i grønn gruppe 

(2. og 3.trinn), blå gruppe (4. trinn) 

og rød gruppe (5. og 6. trinn) med 

felles oppvarmingsleik. Gruppa 

med 13-15 åringer har tilsvarende 

opplegg som går parallelt. 

Gruppene går hver til sitt 

treningsopplegg etter oppvarming. 

Det blir lagt opp 3 forskjellige o-

tekniske varianter, og løypene blir 

laget med OCAD. All nødvendig o-

kunnskap skal komme automatisk 

ved deltakelse ute i skogen. Legger 

stor vekt på at ungene skal møtes 

underveis, slik at orientering ikke 

oppleves som en ensom idrett, 

men en sosial og morsom idrett. 

 5 nye rekrutter 

har en mor 

og/eller en far 

som også har 

deltatt på o-løp i 

2015. 

      En gruppekontakt per gruppe  Ikke fungert i 

praksis med at en 

fast 

gruppekontakt 

tar det fulle 

ansvaret for sin 

gruppe.  

    20 rekruttforeldre 

deltar på Lynkurs. 

Treningsløype for 

voksne rekrutter 

samtidig med o-

trening for de yngre 

Dele ut litteratur og oppgaver om 

kart og kompass. Informere om 

utstyr og hvor man kjøper 

kompass, løpstøy, sko osv. 

 13 foreldre 

deltok på 

Lynkurset. 

    25 rekrutter 

deltar på  

o-løp. 

En samlet 

aktivitetsplan for 

treninger, samlinger 

og løp for Røyken o-

lag med markering 

av de enkelte 

aldersgruppene.  

Gruppekontaktene holder "sine 

"rekrutter m/fam informert , om 

løp og andre spennende 

arrangementer de kan delta på via 

mail, tlf eller direkte kontakt. 

 Det er i praksis 

H-K som har holdt 

kontakt og 

informert alle 

foreldrene om alt 

som skjer. 

48 rekrutter har 

deltatt på o-løp i 

2015. 

 

  10 deltar på O-

trolleir 

  18 rekrutter 

deltok fra 
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Røyken 

        Alle har kontaktinfo til Oppmann 

Birgitte. 

 Ja, men usikkert 

om noen har 

benyttet seg av 

det. 

        Organisere overnattingstur i 

forbindelse med 2-dagers løp. 

 Ikke 

gjennomført. 

      Informere om o-

lagets løpstøy 

Ta med løpstøy til visning og salg 

på tredje trening etter oppstart. 

 Mange som har 

kjøpt tøy  

      Informativ og 

moderne 

hjemmenettside 

med "møteplasser" 

for ungdommen.  

IT-kommiteen utarbeider ny 

hjemmeside etter å ha innhentet 

forslag, ideer og behov fra både 

unge og gamle medlemmer. 

 Maange 

arbeidstimer har 

blitt brukt på 

arbeidet med ny 

hjemmeside uten 

at den har 

kommet i mål.   

    Arrangere to 

klubbkvelder i 

året for hele o-

laget 

Ha faste 

klubbkvelder i 

slutten av mars og i 

oktober. 

Arr. komiteen inviterer til 

klubbkveld i mars i et hyggelig 

møtelokale: enkel bevertning, de 

nye blir kjent med de gamle, 

informere om sesongen og hva 

som skjer. Evt idrettslig påfyll. 

 Begge 

klubbkveldene 

ble arrangert 

med stor 

oppslutning og 

mange glade barn 

og voksne. 

        Arr. komiteen inviterer til 

klubbkveld i oktober  i et hyggelig 

møtelokale: enkel bevertning, 

premieutdeling for 

klubbmesterskapet m.m. Evt 

idrettslig påfyll.  

  

  Ungdommer 

deltar på 

Hovedlandsløpet 

og -leiren 

Bli bedre kjent 

med ungdommer 

utenfor klubben 

Delta på Drammen 

City Cup utenfor 

Røyken 

Ungdommene kjører sammen når 

det er i Drammen eller Lier. 

 To fornøyde 

ungdommer; 

Ingeborg og Vera 

deltok på HL i 

Kragerø.  

På DCC 

utenbygds er det 

bare Mari og 

Ingeborg som har 

deltatt. 

    Trene mer o-

teknisk 

Bli med Eirik til 

Heming i ny og ne 

De som vil kan sitte på med Eirik 

de onsdagene det er Tio-trening i 

Heming og Fossum. 

 Ingeborg ble 

med Eirik en gang 

til Heming. 

      Sosial kveld med 

karttrening og pizza 

Eirik organiserer kvelden på Classic 

pizza 27/4. Løypediskusjoner og 

moro. 

 Det ble en bra og 

sosial kveld hvor 

8-9 ungdommer 

deltok. 

      Bli med på 

Ungdomskavlen, Tio 

Løpe på mix-lag med Konnerud.  Mari og Ingeborg 

løp på lag med 

Konnerud og 

BOS. 

      

Kommentarer: 
Vi gikk for samme strategi som i 2014 og bestemte at vi ikke skulle gå like aktivt ut mot skolene i forhold 
til rekruttering i 2015, da vi allerede hadde mange nok rekrutter å ta vare på. Det ble kun delt ut 
invitasjoner i enkelte klasser på Midtbygda skole. Våren 2015 sto det 48 rekrutter på deltakerlista fra 
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2014. I dag er det 61 rekrutter mellom 8-15 år i Røyken o-lag. Det har blitt både flere barn/unge og 
foreldre som har deltatt på o-løp i 2015.  
 
I tillegg til o-treningene har rekruttutvalget bidratt med opplæring i orientering til: 

• IL ROS Idrettsskole (allidretten) to ganger for til sammen ca 60-70 barn 
• IL ROS Ingaros: 13 damer 
• Sommeravslutning for 5. trinn på Midtbygda skole: 75 barn 
• Elever på Midtbygda skole i Skolesprinten (sammen med Lisa): ca 150 barn 

Røyken o-lag var også representert på NOFs Rekrutteringsturné i Molde, Skei og Hamar hvor vårt 
rekruttopplegg ble presentert som en suksesshistorie. 
 
Hovedmålet for 2015 ble oppnådd.  
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Rekruttutvalgsleder Hanne-Kristin Bjerknes Kvarme 03.02.16 
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Årsberetning Kart- og løpsutvalget 
Utvalget har bestått av Kjell Rønneberg og Bjørg Svanberg 
 
Trykking av kart 
Det er vinteren 2015 trykt opp nye opplag av kartene Villingstadåsen 1:10 000 og Stordammen 1: 10 
000 etter en forenklet oppdatering. 
 
Det helt nytegnede sprintkartet Gleinåsen 1:5000 er fullført som en oppdatert datafil. Kartet er ikke trykt 
opp, men ble printet ut til Drammen city cup og til treninger. 
 
Synfaring av kart 
Synfaring og rentegning av Bårsrudmarka  (5 km2) er fullført av Kjell og Vemund Rønneberg i 2015, og 
ble innviet i Frostsprinten 2015. Kartet vil bli trykt i vinter. 
 
Nye laserkartgrunnlag for Aukeåsen – Bødalen - Bødalen nordmark – Slemmestad og Frydenlund er 
mottatt fra Røyken kommune. I motytelse har kommunen fått overført stidata fra vår synfaring av 
Brenninga. 
Synfaring av datagrunnlaget Aukeåsen er så vidt påbegynt fra Torvbråten-siden. 
Synfaring av nytt kart ved Frydenlund skole i Åros er så vidt påbegynt. 
 
Kartfila for sprintkart Nærsnes er litt utvidet, og oppdatert pga stor nybygging. 
På sprintkartfila Slemmestad er det gjort en god del ajourføringer. 
 
Økonomisk støtte 
Røyken kommune har like før jul innvilget 16 000 kroner i støtte til etableringen av det nye o-kartet 
Bårsrudmarka. Norges orienteringsforbund har bevilget og utbetalt 15 000 kroner til etablering av nye 
kart i områder hvor slike kart mangler for å kunne drive rekruttering til o-idretten. De vil bli brukt til å 
lage helt nye kart rundt Torvbråten og Frydenlund skoler i 2016.  
Tippemidler  for Brenninga ble vi ikke tildelt i 2015 heller, på samme måte som i 2014 pga manglende 
midler. Fornyet søknad er sendt inn for 2016. Det er også sendt inn søknad om tippemidler for 
Bårsrudmarka. 
 
Karttegningspplæring: 
Vemund Rønneberg har deltatt på Norges orienteringsforbunds kurs i OCAD-karttegning i Bergen. 
 
Gjennomførte arrangementer 2015: 
Arrangement Kart Løpsleder Løypelegger 
Drammen city cup Gleinåsen sprintkart Ida Svanberg Ane Baldishol Brevig 
Frostsprinten Bårsrudmarka Christian Bugge Torgeir Strandhagen 
 
Tildelte arrangementer 2016:  
Drammen City Cup 14. april 
O-troll kretsleir 11-12. juni 
Frostsprinten 6. november 
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Årsberetning IT gruppa 
IT-utvalget er underlagt kart- og løpsutvalget og har i 2015 bestått av Peter Carlsen, Eva Syversen og Jon 
Erik Kvarme.  
 
 
IT-utvalget hadde disse to hovedmålene for 2015, med følgende resultat: 
Mål Resultat 
1. Arbeide videre med 
hjemmeside 
 

IT-utvalget hadde en del arbeidskvelder før sesongstart, der vi arbeidet 
sammen for å strukturere opp hjemmesiden. Vi kom et godt stykke, men det 
gjenstår en god del arbeid.  

2. Brikkesys kjøring på 
årets løp. 
 

IT-utvalget har sørget for tidtaking med BrikkeSys på følgende løp i 2015: 
23.april 
2015 

Drammen City Cup 

18.juni 2015 Sommerløpet 2015 (Rekrutt-løp Røyken o-lag) 
25.aug 2015 Klubbmesterskap 2015 
6.sept 2015 Røykenmila 2015 (ikke BrikkeSys) 
1.nov 2015 Frostsprinten 
7.nov 2015 Førstemann hjem 

   
 
I løpet av 2015 ble det gjort følgende innkjøp i regi av IT-utvalget: 

• 1 ny PC og skriver beregnet på kasserer 
• Lasertoner og papir (hovedsakelig brukt til rekrutt-treningene) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÅRSBERETNINGER RØYKEN ORIENTERINGSLAG 2015 
         

                         

 16

Årsberetning Dugnadsutvalget 
Det har i sommer hvert ryddet de vanlige stiene. 
Ut over dette har det vært dugnad i forbindelse med Røykenmila, hvor o-laget sto for tidtaking, rydding 
og merking av løypa. 
O-laget hadde også stand på Røykenmila, pluss at de hadde en aktivitetspost på den korte løypa. 
Resten av inntektene har gått av seg selv. 
Stirydding - Røyken kommune  Kr 12 720,- 
Røykenmila    Kr 30 000,- 
Lotteri -Grasrotandelen   Kr 24 815,- 
Bingo    Kr 84 804,- 
Norsk Idrettshjelp – dorullsalg  Kr 21 598,- 
Annonseinntekter Parolen   Kr   2 000,- 
 
Kjell Svanberg 
 


