
 
 

 

 

 

ÅRSBERETNING for 2021 
 
Styret har i denne perioden bestått av: 

 

 Leder   Frode Bergrem 

 Kasserer  Henning Lysaker 

Styremedlem  Berit Klykken Stene 

 Styremedlem  Kjersti Bø 

 Styremedlem  Bjørn Rønningen  

 

 Vararepr.  Nils Ottar Svaan 

   

 Valgkomite  Geir Brænd 

    Oddmund Aarø 

     

 

Styrets arbeid     

Pandemien har i liten grad påvirket våre aktiviteter, og sesongen 2021 blir å regne som 

et normalår. Styrets arbeid har i hovedsak bestått av tilrettelegging og gjennomføring av 

sportslige aktiviteter og rekrutteringstiltak.  

 

O-avd. tilstreber å ha et bredt tilbud i tråd med visjonen: ”Trim for alle med klæbu-

marka som arena”.  Dette omfatter lavterskeltilbud, rekrutteringstiltak, trening og 

konkurranserettede aktiviteter. 

Vi har gjort et anslag over antall personer som har deltatt på aktiviteter i regi av o-avd. i 

2021. Om lag 750 personer hjemmehørende i Klæbu har deltatt. Aldersgruppen 2 til 13 år 

utgjør ca 90% av disse. Det har vært skolesprinten, sommeridrettsskolen, 

sommereventyret og allidretten som har bidratt til gode tall i denne aldersgruppen. 

 

Oversikt over aktiviteter og tilbud har vi satt opp nederst i årsberetningen. 

 

 

Kart og arrangørutstyr 

Vi har gode kart både til opplæringssammenheng og til konkurranser. Arrangørutstyr for 

øvrig (EKT arrangørsett) er vi godt forspent med. Vi har et eget arrangørsett til bruk på 

allidretten og til utlån for skolene. Noe av EKT-utstyret (postenheter og løperbrikker) har 

nå nådd en alder som gjør at vi vil fornye noe av dette til kommende sesong. Planer om 

nytt kartarbeid har vi foreløpig ikke.  

 

 

Samarbeid med skolene 

Vår strategi i rekrutteringsarbeidet er bl.a. å styrke samarbeidet med skolene. Gode kart 

og arrangørutstyr for øvrig er en forutsetning for god opplæring av elevene. Dette er et 

samarbeid som skolene setter stor pris på.  

 

 

 

 

Klæbu IL 

Orienteringsavdelinga 



VDG-arbeid (vegetasjon, dyreliv og grunneierforhold) 

O-avdelinga avholder hvert år VDG-møte. Her samles alle lag som kan ha o-aktiviteter i 

Klæbu (OL Trollelg, Nidarøst og Bedrifts o-kretsen) til en dialog med Klæbu Grunneierlag 

og Hjorteviltkomiteen. Dette kontaktpunktet er viktig for at o-idretten kan drives og 

utvikles ut fra hensyn til naturmiljø, rettighetshavere og utøvere. 

 

 

Økonomi 

Avdelingas økonomi fremstår som solid. Inntektene har kommer via tilskudd og støtter, 

dugnadsarbeid og fra egne løpsarrangement.  

 

 

Aktivitetsoversikt 

 

REKRUTTARBEID 

 

• ALLIDRETT for klassetrinnene 1.- 4. fra mai til september. Utgangspunkt fra 

Tanem skole, 10-14 deltakere og stort engasjement blant både barn og foreldre. 

 

• VERDENS ORIENTERINGSDAG, 19.-25. mai. Her klarte vi å aktivere 181 løpere. 

God deltakelse fra Sørborgen skole.  

 

• SOMMERIDRETTSSKOLEN 9. august. Om lag 80 deltakere fikk prøve enkel 

orientering på skoleområdet. 

 

• SOMMEREVENTYRET uke 25-30. Enkel o-løype i området Hallset – Sentrum. 

 

• SKOLESPRINTEN fra Sørborgen skole 21/9. I samarbeid med skolene, ca 280 

deltakere fra klassetrinnene 5., 6. og 7. Løpet ble kjørt som postplukk i stedet for 

tradisjonell løype. Populært samarbeidsprosjekt med skolene. 

 

• MANDAGSLØP med nybegynnerløype og småtroll-løype  

 

• TUR-O tilpasset de aller yngste (gull-kortet). 5 poster gir garantert premie. 

 

 

 

KONKURRANSEAKTIVITETER 

 

• 9 INTEREN TRENINGSLØP med snitt på ca 20 deltakere pr. løp Her er det løyper 

for alle og plass til flere. 

 

• DELTAKELSE i o-sonestafett med 2 lag. (Orkla/Gaula-karusellen). 

 

 

 

O-SONEARRANGEMENT 

 

• Vi var arrangør av o-sonestafett 1/9 på kartet Tanem. Løp i o-sonen var vesentlig 

avkortet pga pandemien, men ble sluppet litt opp på ettersesongen. 

 

 

LAVTERSKELTILBUD 

 

• TURORIENTERING, salg om lag 40 konvolutter.  

• 5 PÅ TOPP, salg om lag 40 konvolutter. 

• SYKKELTUR for alle rundt Selbusjøen 4/7.  

• FOTTUR Samsjøen – Brøttem 9/10. 



 
 

 
 

 
 

 

01.03.2022 

 

 
Frode Bergrem, leder 

Klæbu mot 
veksling i OG-

stafetten 

Avslutning på 

allidrett 2021 

Klæbus ivrigste 

tur-o-jegere. 
Til sammen har 

disse karene 
funnet nesten 

4000 poster 


