Årsberetning for O-gruppa – sesongen 2012
Det har vært avholdt 1 styremøter i perioden.
Styret har bestått av leder Heidi Ravndal Johnsen, Sekretær og materialforvalter Arne Kristensen og
kasserer Randi Hansen.
Aktive løpere har vært Arne Kristensen, Randi Hansen, Heidi Ravndal Johnsen, Morten Johnsen og
Stine Ravndal Johnsen. Ove Hansen og Ingrid Kristensen var som vanlig trofaste støttespillere.
Orienteringskurs
Etter suksess med kurs i 2011 bestemte vi oss for å ha nytt kurs i 2012.. Denne gangen hadde vi 4
kurskvelder i mai/juni. Det kom ca 7 deltagere med en aldersspredning fra 10 - 50 år. Deltagerne fikk
bl. a. lære karttegn, betydningen av fargene på kartet, himmelretningene, høydekurver, kompasskurs
og avstander. Det ble løpt med ekte databrikke og de fikk prøvd seg på en del O-tekniske øvelser. På
siste samlingen arrangerte vi et mini O-løp med kart og tidtaking i «sti for øyet» skogen. Da var det full
innsats. Vi avsluttet det hele med premieutdeling. Vårt inntrykk er at deltagerne var fornøyde og at de
syntes dette var nyttig. Det er mye mulig vi gjør dette igjen.
Cup-løpene
4. september var det Arnadal sin tur til å arrangere Vestfold høstcupløp. I forkant hadde Morten og
Heidi synfart Pikåsen for å utvide Fossneskartet. Med hjelp fra Ida og lån av programvare ble det
tegnet nytt sprintkart. Nesten alt ble gjort om til sprintnorm, men noe gjenstår og kartet ble da ikke
godkjent av kretsen. Arnadal fikk likevel lov fra kretsen til å bruke kartet på vilkår at det skulle bli ferdig
før neste løp skulle arrangeres. Denne gangen hadde vi strålende vær og over 100 deltagere. De
fleste var veldig fornøyd med både terreng og løyper.
Veteran-NM
I august dro O-gruppa på en felles tur til Moss for å delta på Veteran NM. Selv om det ikke var så langt
hjem tok vi og overnattet på Moss hotell. Vi hadde en veldig hyggelig helg sammen selv om
toppresultatene uteble denne gangen.
2012 sesongen har blitt til minner og 2013 ligger klar foran oss med nye muligheter.

Heidi R. Johnsen

