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10. februar 2015 – 9. februar 2016  

 

 

Raumar Orientering er en samarbeidsklubb mellom Hurdal o-lag, Eidsvoll o-lag, Nes o-lag, 

Ullensaker o-lag, Gjerdrum o-lag og Frogner IL der hovedmålet er sportslig aktivitet.  

 

På ordinært årsmøte 3. februar 2010 ble lagets navn endret fra Raumar o-lag til Raumar 

Orientering, og det ble vedtatt lover for Raumar Orientering. Navneendringen er godkjent av 

Akershus Idrettskrets i brev av 26 mai 2010. Raumar Orientering er pr 2. august 2010 registret 

i enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 995 768 631. 

 

Ordinært årsmøte ble holdt på Hovin Skole 10. februar 2015. 

 

STYRET i Raumar orientering har i 2015 bestått av:  

 

Leder    Bent A. Skatvedt    UOL 

Kasserer      Tron Erik Hovind    UOL  

Rekruttansvarlig  Torunn Hoel     FIL 

Sportslig ansvarlig  Ståle Sønsterudbråten    GOL 

Arrangementansvarlig Aslak Kinneberg    GOL 

Info-ansvarlig   Trygve Tømta     HOL 

Sekretær   Anne Kamstrup Hovind   UOL 

 

Revisorer:   Harald Aas     EOL 

    Pål Kogstad     GOL 

 

Valgkomité:    Kari Kamstrup Hovind   UOL 

    Arne Tømta     HOL 

    Aslak Kinneberg    GOL 

    Geir Andersen     EOL 

       

STYRETS AKTIVITET 

 

Styret har i meldingsåret avholdt 8 styremøter der 66 saker er blitt behandlet. I tillegg har det 

vært avholdt et forberedelsesmøte i forbindelse med årsmøtet. 

 

Spesielle oppgaver som har vært av betydning og saker som har tatt mye av styrets tid er 

fremtidig rekrutteringsarbeid i Raumar, NM 2015, klubbens årshjul, organisering av klubben 

og av sportslig aktiviteter. 

 

REPRESENTANTER 

 

Bent representerte klubben på kretstinget. 



 

Gunnar Fosstveit (UOL), Trine Ruud Bråten (UOL), Kari Kamstrup Hovind (UOL), Hege 

Maribo (EOL) og Roar Saxhaug (EOL) deltok på kompetansehelg 21-22.nov på Gardermoen.  

 

Øystein Rapp sitter i trenings- og uttaksrådet i Akershus- og Oslo o-krets. 

 

MEDLEMSTALL 

I 2014 startet etablerte Raumar Orientering elektronisk medlemsregister i NIFs system ”Min 

Idrett/KlubbAdmin”.  Pr 31.12.15 er 150 medlemmer registret i dette registeret. Registeret vil 

bli gjennomgått i 2016 og medlemmer som ikke har betalt kontingenten vil bli tatt ut av 

registeret så vi får et oppdatert medlemsregister.  Tilskudd fra forbund og kommune baseres i 

stor grad på antall medlemmer, så det er viktig for klubbens økonomi at alle som løper for 

Raumar eller deltar på klubbens arrangementer betaler medlemskontingent. En del løpere er 

kun registrert i NOFs system Eventor. Det er viktig at aktive løpere både registrerer seg i Min 

Idrett og Eventor. 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og eldre Totalt 

Kvinner 0 7 14 11 35 67 

Menn 0 4 13 19 47 83 

Totalt 0 11 27 30 82 150 

 

Medlemsutvikling 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Totalt 221 234 121 126 130 

 

INFORMASJON  

 

Vår hjemmeside www.raumar.net har vært lagets viktigste informasjonskanal til 

medlemmene. Hjemmesideansvarlig har vært Trygve Tømta. Internt i treningsgruppene har 

også mye av informasjonen blitt formidlet på Facebook. 

 

ARRANGEMENTER   

 

Året store arrangement var NM natt med påfølgende Norgescup og NM-stafett juniorer. 

Løpene ble arrangert fra Allergot skole på nyrevidert kart over Langelandsfjellet. 

 

Arrangementet ble svært vellykket takket være stor innsats fra enkeltpersoner og god 

oppslutning av klubben for øvrig. 

 

Totalt ble det registrert 2 799 dugnadstimer fra klubbens medlemmer. Omsetningen ble 

494 374 kr, med et overskudd på 127 075 kr.   

 

På grunn av NM arrangementene ble Romerike O-weekend i år ”lånt” bort til Østmarka OK. 

Det ble arrangert ved Tærudhallen i Skedsmo 22 og 23 august. 

 

Raumarkarusellen 

Dette var det 35. året på rad det er arrangert karusell på Øvre Romerike.  Det ble arrangert 11 

løp i karusellen i år. Totalt var det 484 starter i Raumarkarusellen i 2015, en nedgang fra 2014 

da det var 523 starter.  Antall løpere fullførte karusellen i 2015 var 35 (gjennomførte 6 løp 

http://www.raumar.net/


eller flere). Ove Werner og Ivar Monsrud har fullført alle 35 karusellene som er arrangert. 

Ullensaker o-lag fikk premie for flest løpere under 16 år. 

 

Knut Engen har vært forretningsfører, Tron Erik Hovind har vært kasserer og Bente Aarhus 

har kjøpt inn premier. 

 

Egen årsmelding for Raumarkarusellen vedlegges. 

 

Sprintkarusell 

Det ble arrangert en sprintkarusell på 4 løp i april før sesongen startet for fullt.  Karusellen var 

ny av året og hadde gjennomgående god deltagelse 

 

Sommerkarusellen 

Som et treningstilbud til hjemmeværende ble det som tidligere år arrangert en 

Sommerkarusell bestående av 4 løp. 

 

Nattkarusell 

Det ble arrangert en nattkarusell med oppstart 15.september, etter at Raumarkarusellen var 

avsluttet. Karusellen besto av 6 løp. På de fleste løpene har det vært forholdsvis lav 

deltagelse, men på det siste løpet hvor det var etablert et samarbeid med Østmarka OK og 

Lillomarka o-lag, var det god deltagelse. Noe vi bør bygge videre på neste år. 

 

REKRUTTSAMARBEID   

  

Rekrutteringsarbeidet har i 2015 vært drevet lokalt. Gjerdrum, Ullensaker og Eidsvoll har 

arrangert lokale treninger med samme lokalitet som utgangspunkt for hver trening. 

Treningene startet i mai og har vært gjennomført på mandager med et stort antall barn. På 

første trening var det 45 barn (og 20 voksne) i Eidsvoll, 23 barn (og noen småsøsken) i 

Ullensaker og 38 barn i Gjerdrum. I tillegg til fast trening en gang pr uke fikk barna tilbud om 

å delta på Raumarkarusellen. De litt øvede og ivrige deltok på dette. Vårsesongen ble avsluttet 

med en lokal sommeravslutning. I løpet av høstsemesteret ble det arrangert Ferdighetsmerke-

test for alle utøverne fra alle klubbene. God deltakelse. Etter høstsemesteret var det felles 

avslutning med nattorientering og pølser på Hovin. 

 

Det ble ikke arrangert noen vårsamling med overnatting i år og ingen barn deltok på o-

trollsamling. 

 

TRENINGSKOMITEEN 

 

O-sesongen 2015 i Raumar Orientering ble et O-år på det jevne.  Aktiviteten i Raumar er god, 

det jobbes godt i de ulike treningsgruppene. Ungdomsgruppa er den gruppa som viser størst 

bredde, jr/sen er blitt noe tynnere som en naturlig årsak (utflytting/studier/familie).  

 

Det jobbes godt i underklubbene når det gjelder rekruttering, så det er et håp om at det her vil 

komme utøvere opp i treningsgruppene etter hvert, slik at Raumar orientering igjen kan få den 

store bredden vi er kjent for. 

 

Raumar orientering er inne i en periode hvor vi må jobbe hardt for å kunne oppnå de gode 

tidene vi har hatt de siste årene. Studier og familie gjør at mange av de som presterte godt i 

Raumar trøya tidligere nå prioriterer annerledes. Vi ser trenden og jobber godt og har lagt 



planer fremover for å ta grep som gjør at vi i fremtiden forhåpentligvis vil være like 

slagkraftige som vi har vært på vårt beste. 

 

Resultatmessig er det mange gode enkelt prestasjoner. Vi har fortsatt spydspissene våre i 

Eskil Kinneberg, Silje E. Jahren og Vetle R. Bråten som presterer på et høyt nivå nasjonalt og 

internasjonalt. I tillegg har vi våre hjemlige løpere i Anders Haga, Magne Haga, Karoline 

Sønsterudbråten, Tiril Ruud Bråten, Eirik Rustad, Magnus Svingheim og Vetle Christiansen 

som gjør gode prestasjoner i NC med enkeltresultater som er bra. 

 

På ungdomssiden er det svært gledelig at vi har jenter som Kristine E. Rapp og Hanne E. 

Rapp som oppnår toppresultat i HL. Kristine E. Rapp og Hanne E. Rapp kvalifiserte seg til 

unionsmatchen som gikk i Allingsås i Väster Götland. I tillegg har vi en guttegjeng på vei opp 

som har hatt god fremgang i 2015.  

 

2016 kan bli et spennende O-år, med en voksende rekrutt og ungdomsgruppe samtidig som vi 

håper på at våre jr/sen fortsatt gir gass og viser vei for de yngre. 

 

RESULTATER 

 

HL Sprint: 

Kristine E Rapp nr 4, Hanne E Rapp nr 7, Hedda Skatvedt nr 7, Øistein F Næss nr 19, 

Mathilde Sønsterudbråten nr 23, Even Ø Nygaard nr 58 og Anders Horvei disk 

 

HL Normal: 

Kristine E Rapp nr 14, Hanne E Rapp nr 17, Øistein F Næss nr 25, Anders Horvei nr 43, 

Hedda Skatvedt nr 54, Mathilde Sønsterudbråten nr 55 og Even Ø Nygaard nr 59. 

 

NC Jr / Sen sammenlagt: 

Sen: 

Silje E Jahren nr 4, Eskil Kinneberg nr 9, Eirik Rustad nr 44, Vetle R Bråten nr 66, Magnus 

Svingheim nr 75, Magne Haga nr 94 og Torben Wendler nr 155. I enkelt løp har Silje E. 

Jahren og Vetle Christiansen oppnådd gode topp 6 resultater.  

 

Jr: 

Tiril R Bråten nr 31, Synne E Rapp nr 83, Karoline Sønsterudbråten nr 13, Anders Haga nr 9, 

Amund Hoel nr 59, Vetle Christiansen nr 18 og Krzysztof Rzenca nr 19. 

 

I enkelt løp har Anders Haga, Tiril Ruud Bråten og Kzrysztof Rzenca oppnådd gode topp 6 

resultat i NC  

 

Nm jr /Sen  

Nm sprint: 

Silje E Jahren nr 5, Anders Haga nr 9, Karoline S nr 10 og Tiril R Bråten nr 22 og Magne 

Haga disk 

 

Nm Ultra : 

Vetle Christiansen nr 10, Karoline Sønsterudbråten disk 

 

Nm langdistanse: 



Tiril R Bråten nr 23, Synne E Rapp nr 45, Karoline Sønsterubråten nr 11, Silje E Jahren nr 5, 

Anders Haga nr 10, Vetle Christiansen nr 4, Tor Arve B Strand nr 30, Eskil Kinneberg nr 6, 

Eirik Rustad nr 36 og Magnus Svingheim nr 37. 

 

Nm mellom: 

Tiril R Bråten nr 37, Synne E Rapp nr 53, Karoline Sønsterudbråten nr 20, Anders Haga nr 

12, Vetle Christiansen nr 34, Tor A B Strand nr 36, Silje E Jahren nr 15, Vetle R Bråten nr 13 

og Eskil Kinneberg nr 20. 

 

Nm Stafett Sen 

Herre 1 lag nr 5 (Eirik R, Vetle RB, Eskil K), Herre lag 2 nr 15 (Anders Haga, Vetle Ch, 

Magnus S) 

Dame lag 1 disk ( Silje EJ, Karoline S, Tiril RB), Dame lag 2 nr 43. (Kaisa S, Synne E R, 

Heidi Ø). 

 

Nm Natt: 

Tiril R Bråten nr 6, Synne E Rapp nr 33, Karoline Sønsterudbråten nr 15, Anders Haga nr 4, 

Andreas Sedin disk, Tor A B Strand nr 25,  

 

Nm jr stafett: 

Jente lag 1 nr 26 (Tiril RB, Karoline S, Synne ER), Gutte lag 1 nr 19 Vetle CH, Amund H, 

Anders H). 

 

World Cup: 

Silje E. Jahren ble nr 32 og Eskil Kinneberg nr 97 i World Cup sammenlagt. 

 

VM: 

Silje E. Jahren ble nr 8 i sprint-finalen.  

 

Stafetter  

10mila er en stafett vi fortsatt prioriterer i Raumar. Vi stilte i år 2 ungdomslag og 1 damelag. 

Vi klarte ikke å mønstre herrelag. Damene ble nr 239. Ungd ble lag 2 nr 188 og lag 1 ble 

dessverre disk Vi håper at vi 2016 klarer å mønstre 1 herrelag. Raumar bør være med! 

Jukola stilte vi 1 dame og 1 herre lag. Jentene fullført med stil +, nr 311 og gutta fullført med 

stil ++, nr 170. 

 

15-stafetten  

Dette er stafetten vi ser frem mot igjennom en lang vinter. Vi mobiliserer stort og det er 

gledelig å se mange blide unge rekrutter som deltok i lagkonkurransen og vi viste bredde med 

3 lag i stafetten. At vi ikke hevdet oss helt i toppen slik vi har gjort tidligere legger ikke 

demper på humøret og mange blide fjes etterpå der vi koser oss med egne grillede pølser, brus 

og kaker. 

ØKONOMI    

Raumar Orientering har basert sin økonomi på innbetaling fra moderklubbene og 

egeninntekter. Brutto utgifter i 2015 ble 1 216 436 kr. Underskuddet på “ordinær” drift ble kr. 

76 662 kr som er fordelt på moderklubbene i forhold til egenandeler, «prosentfordeling». I 

tillegg er hver moderklubb belastet med 10 000 kr i grunnavgift.  Andre inntekter er 

egenandeler fra løperne, offentlig støtte, bingoinntekter, sponsorinntekter og innbetaling av 



startkontingent fra moderklubbene og direktemedlemmer. Resultat og fordeling mellom 

moderklubbene framgår i egen oversikt. 

Raumar sin likviditet er god ved utgangen av 2015 med en balanse på ca. 468 000 kr.  

Regnskapet for NM, Norges-cup og Pre-O er ført som en del av klubbregnskapet i 2015. 

Inntektene på disse arrangementene ble 494 374 kr og resultatet ble 127 075 kr som er fordelt 

mellom lokallagene etter tidligere vedtatt fordelingsnøkkel (1/6 likt fordelt, 1/6 etter 

prosentfordeling og 2/3 etter arbeidsinnsats).  

DUGNADER 

Som tidligere år har vi solgt O-boka 2015. Dette innbrakte 810 kr i provisjon.  

 

Styret takker alle som har bidratt til klubbens aktiviteter gjennom året. 

 


