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Styret har i 2016 bestått av:  

Møter og organisasjon 

Når årsmøte avholdes har det vært avholdt 4 styremøter 

og ett medlemsmøte. Noen styresaker er også avklart på 

mail og telefon. Detaljer knyttet til den ordinære 

klubbdriften fremgår av årsrapporten fra utvalgene og 

regnskapet. 

Det lyktes ikke å få på plass ny leder iløpet av året.. På 

årsmøte ble adm.leder valgt som nestleder og bedt om å 

være fungerende leder inntil ny leder var på plass. Denne 

ordningen ble den permanente. Styret  har derfor vært litt 

tynt bemannet og varamedlemmer trukket inn ved behov. 

De som tar på seg verv og oppgaver gjør dette til bestått 

og vel som det. Men klubben vil trenge flere som bidrar i 

årene fremover slik at ikke folk blir utslitt. Vi krysser fingre 

om en bedring i 2017. 

 

Sportslig suksess og gryende rekrutt-trend 

Klubben har løpere i alle aldre som markerer seg på krets 

og nasjonalt nivå. Noen er ivrige trimmere som deltar i 

ÅRSRAPPORT FRA STYRET 

Leder Adm.utvalg  May Toril Moen (Adm.leder har fungert som leder i perio-

den)  

Leder Sportslig utvalg  Anna Solberg  

Leder teknisk utvalg  Martin Solli 

Varamedlemmer Kristian Stensrud og Dag Ove Tinmannsvik er rådført på spesifikke 

saker 
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mange starter, andre er nysgjerrige rekrutter og så har vi de som satser på å bli best 

innen sin idrett og klasse. Vår førsteårssenior Andreas Sølberg går skole i Gøteborg, 

og satser for fullt på orientering. Han løper for også for Gøteborg, men konkurrerer i 

norske mesterskap og norgescup for OL Trollelg. Trond Einar Moen Pedersli trener 

for å bli Norges beste sprintløper. I 2017 lyktes han med å vinne senior NM som 22-

åring i denne grenen, i tillegg til en bronse i Student-VM. I 2017 er målet å få flere 

og bedre plasseringer internasjonalt. 

I junior har vi flere som satser – og det er veldig hyggelig at alle har utvikling. Både 

Anders Haugskott, Olav Andreas Remmen og Hallvard Grøvlen går idrettslinjer som 

gir tid til satsning. OL Trollelg har få jenteløpere – men Frida Haugskott deltok på 

årets HL med fine resultat. Styret ønsker de unge til lykke med videre satsing.  

Det jobbes aktivt med rekruttarbeidet og i løpet av 2016 har også mange nye fått 

kjennskap til orientering. Målet er å få beholde dem over noen flere år, og sosialt 

fellesskap kombinert med tilpasset utfordring er nøkkelen. Rekruttarbeidet er en 

vedvarende oppgave – ingen kan her sove på laurbærene. 

I veteranklassene stiller alltid OL Trollelg sterkt – og dette vedvarer – vi ønsker 

fortsatt veteranene lykke til med både god trim og sportslig suksess. For sportslige 

resultater gjennom sesongen henvises til sportslig utvalg sin statistikk. 

 

OL Trollelg som arrangør 

Klubben sto som arrangør av ungdomsløp, Heimdal vintersprint og flere løp i 

bedriftskarusellen i 2016. I tillegg påtok klubben seg å være arrangør av 

Vegmesterskapet (for Statens Vegvesen), og sammen med Wing OK og NTNUI 

startet vi året med Trondheim Sprintcamp, 4 løp på 3 dager. Alle arrangement 

gjennomføres i fin atmosfære og med en rutinert arrangørstab. Trollelgkarusellen 

ble arrangert 4 ganger inkl. klubbmesterskap. 

Det legges også ned et flott arbeid med klubbens turorienteringstilbud, som de siste 

år har hatt økt oppslutning, fra 77 konvolutter i 2013 til 124 i 2016. 

 

Økonomi 

Lagets økonomiske situasjon er god men sårbar. Med fortsatt inntekt fra bingo og 



OL Trollelg - Årsrapport 2016   5 

 

flere gode dugnadsarrangement (bedrifts-o-løp) gikk regnskapet nesten på plan i 

2016, med kr 43.814,99 i minus, men kr 17.685,01 bedre enn budsjett. I 2016 er det 

ikke investert i utvikling av kart eller annet utstyr. Kun mindre arbeider er utført i 

kartbasen og hovedsaklig på dugnad.  

 

Drift av laget og veien videre 

Det legges til grunn at driften av laget bør videreføres. Økonomien er sunn, men 

oppgavene i laget må deles på flere personer. 

Medlemsmassen er noenlunde stabil i antall, utmelding balanseres nesten med nye 

og idet nye elektroniske medlemsarkivet til idretten er 140 medlemmer registrert pr 

31.12.2016. 

I flere utvalg og grupper ser vi at det yrer og gror – nye rekrutter - fellestreninger – 

gubbetrening – turorientering – de unge og eliten trener ivrig – kanskje mangler vi 

bare å samles i bunnen og jobbe sammen. Tilbakemeldingen fra medlemmene på 

medlemsmøte i november sa vel egentlig det. Mye er bra – men det trengs noen 

felles aktiviteter som øker klubbfølelsen. Styret takker alle og håper på en ny giv i 

2017. 

Mye liv på ungdomsløpet arrangert av Trollelg 
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Administrasjonsstaben har bestått av:  

 

Adminstrasjonsstaben har klare enkeltoppgaver. 

Hjemmesiden er i aktivt bruk i tillegg til at facebook benyttes til informa-

sjon. Flere er aktive bidragsytere. Det er klare regler på hvordan perso-

ner skal omtales og synliggjøres på digitale fora. Dette krever aktsomhet 

fra alle og krever også av vi styrer den info som legges ut. 

Laget har tidtakerutstyr og dette betjenes i de fleste tilfeller av Harald 

Musum. Han holder også kontroll på våre domener og serverkapasitet. 

Kassererjobben i 2016 har blitt gjennomført etter kravene til regnskaps-

føring. Kasserer har også gått kurs i regi av idrettskretsen for riktig øko-

nomioppfølging. Regnskapet er godkjent med revisorrapport 31.januar 

2016 og skal godkjennes av årsmøtet. 

OL Trollelg har i løpet av året søkt midler hos flere banker/bedrifter, Kaa-

re Romulies legat for idrettsformål og fulgt opp bingoavtalen. Bingoavta-

len er viktig for laget og er på plass for 2017. Søknadene hos Kaare Rom-

ulies legat ble ikke sluttbehandlet i 2016. 

I november deltok vi på et fellesarrangement for «Unge enslige flykt-

ninger» på KVT, Heimdal.  Her fikk 70 ungdommer prøve orientering som 

en av 6 idretter. 

ADMINISTRASJONSSTABEN 

Administrasjonsleder May Toril Moen 

Kasserer May Toril Moen 

Påmelder (medlemsansv.) Per Einar Pedersli 

IT ansvarlig Harald Musum 

Trollelg Nytt /Web Ove Baardsgaard 

Litt snø på årets første sprintcup
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Det er krav fra NIF om registrering i et elektronisk medlemsregister og det var krav 

til at man etablerte dette innen 31.12.2016. Kasserer og påmelder deltok på kurs i 

regi av idrettskretsen for å få nok info om dette. OL Trollelg fikk dette på plass med 

totalt 140 registrerte medlemmer. En nedgang på 11 medlemmer fra 2015. Vi opp-

fordrer alle til å holde sin medlemsinfo oppdatert i eventor og i Min idrett. 

Hovedjobben er å gjøre sluttoppgjør til alle medlemmer. Dette er arbeidskrevende 

og krever også en betydelig purrejobb for å få medlemmer til å betale. Det er ikke 

ønskelig å gjøre denne jobben 2 ganger årlig, derfor blir beklageligvis et større be-

løp til forfall tett inntil julestria. 

Litt snø på årets første sprintcup 
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Utvalget har bestått av: 

Arrangement 

Som i fjor vil vi også i år rette en stor takk til de som tar på seg oppgaver i forbindel-

se med gjennomføring av o løp.  

Følgende løp er arrangert i regi av teknisk utvalg i 2016. 

Terminfestede løp 

Heimdal vintersprint, 4.-5.mars 2016 

Arrangementet ble arrangert med 

individuelt løp fredag og jaktstart 

lørdag, med samlingsplass begge 

dager på Åsheim skole. Totalt deltok 

59 deltakere ( 110 startende). 

Trondheim sprintcamp, 9.-11.april 

2016. 

OL Trollelg, Wing OK og NTNUI had-

de et samarbeid om campen,  hvor 

Trollelg hadde hovedansvar for det 

1. av 3 løp. Totalt 260 deltakere var 

RAPPORT FRA TEKNISK UTVALG 

Leder:  Martin Sigbjørn Solli 

Materialforvalter:  Per Løvaas 

Kart:  Frode Haugskott 

Trim:  Odd Musum 

 Henry Sundsetvik 

 Harald Lauglo 

VDG:  Øistein Åsmul 

Mye folk og fint vær på Trondheim Sprint Camp på Tiller
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med. Mange gode tilbakemeldinger fra løperne. 

Ungdomsløp 

Trollelg arrangerte i år det første løpet i STOK karusell 12. mai. Det var totalt 199 

deltakere på Tiller.   

Ikke – terminfestede løp 

Trollelgkarusell 

Det ble i år arrangert 4 løp. Det første var Lauglo open med 63 deltakere. Det andre 

var klubbmesterskapet. Der det var 44 deltakere. Tredje løpet ble arrangert 22 au-

gust og hadde også 44 deltaker. Fjerde karusellen ble arrangert 5. september og 

hadde 27 deltakere.  

I løpet av året har flere av klubbens medlemmer bistått med arrangering av tre-

ningsløp, Vegmesterskap (2 løp for Statens Vegvesen) og bedriftsløp (totalt 5 løp 

med 1206 deltakere). Dette har gått rett inn på konto som god dugnadsinnsats. 

STOK trening 

Trollelg var ansvarlig for 1-en trening. Dette var en åpen trening, der de som var 

interessert kunne benytte seg av løypene i ca en uke.  

Vegetasjon Dyreliv Grunneiere - 

VDG KONTAKT  

VDG ansvarlig Øistein Åsmul har i 

2016 hatt vanlig kontakt med Grunn-

eierlag og jaktinteresser i Klæbu. 

Samarbeidet med Klæbu går fortsatt 

meget bra. Våre øvrige kartområder 

i Trondheim som benyttes mest i 

løpssammenheng, preges fortsatt av 

uproblematiske forhold mht VDG.   

Materialforvaltning 

Trollelg har ikke hatt noen store in-

vesteringer med tanke på nytt utstyr 

i år. Alle som arrangerer løp har Mye folk og fint vær på Trondheim Sprint Camp på Tiller 
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brukt av det utstyret vi har tilgjengelig i hengeren.  

Kart 

Det har ikke vært noen nye større kartprosjekter i 2016. Det er utarbeidet et utkast 

til kartplan – denne vil bli behandlet av det nye styre i 2017. 

 

Trollelgs TUR-ORIENTERING i 2016 

Trollelg har arrangert TUR-orientering i 2016 etter samme opplegg som foregående 

år. 

I år ble det satt ut 100 poster fordelt på 6 kart: 

▪ Smistad – Granåsen:   14 poster 14. mai – 20. september 

▪ Leinstrandmarka øst:  16 poster 21. mai – 20. september 

▪ Leinstrandmarka vest:  20 poster 21. mai – 20. september 

▪ Vassfjellet/Skjøla:   23 poster 28. mai – 20. september 

▪ Tjuvdalen/ Vassfjellet skisenter  17 poster 28. mai – 20. september 

▪ Gjenvollhytta (Hestskohøgda) 10 poster 15. juni – 20 september 

I tillegg satte vi ut 23 poster fordelt på 3 turer, med 8 lette poster og 15 meget lette 

poster, som skulle passe for nybegynnere i orientering. Øst for Rosten skole satte vi 

ut ei «grønn løype» med 7 poster og en tilsvarende løype ved Saupstad skisenter 

med 8 poster. Ei «blå løype» vest for Smistadvegen og sør for vegen til Rønningen 

hadde 8 poster. 

Også i år hadde vi valgt ut fem kulturposter. Harald Lauglo og Gunnar Smistad had-

de funnet fram fem gamle hoppbakker i området Granåsen – Smistad: 

Hallanbakken, Søremsbakken, Smistadbakken, Høgåsen og Vellikvassbakken. 

Vi har siste år, 2016, hatt følgende salg av TUR-O-konvolutter, à kr. 250,- : 

▪ MX Heimdal Sport   50 konvolutter (38) + 12 fra i fjor 

▪ Intersport City Syd   30 konvolutter (43) - 13 fra i fjor 

▪ Urmaker Asklund   13 konvolutter (14) -  1 fra i fjor 
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▪ Bestilt via TUR-O på nett:  14 konvolutter (14) +  0 fra i fjor 

▪ Direkte salg (utvalget/rekrutt): 14 konvolutter (11) + 8 fra i fjor 

▪ Rambøll Bedriftsidrett    3 konvolutter (2) -+1 fra i fjor 

▪ SUM SALG i 2016   124 konvolutter    (122) +  2 fra i fjor 

De fleste TUR-O-deltakere er gjengangere fra tidligere år, men siste år registrerte vi 

25 nye deltakere.  

Det var 85 personer som registrerte sine klipp på postene, de fleste på Internett, 

ellers på kontrollkort. 

Det var ikke bare nybegynnere somgjennomførte «grønne turer» og «blå tur». Det 

var 18 deltakere som tok alle de 100 ordinære postene som også besøkte de 23 

postene på «grønne turer» og «blå tur». 

▪ 18 deltakere oppnådde 223 poeng  Alle poster, inkl. «grønne turer» og 

«blå tur» 

▪ 40 deltakere oppnådde > 160 poeng  Kravet til gullmerket 

▪ 11 deltakere oppnådde  100 - 160 poeng  Kravet til sølvmerket 

▪ 13 deltakere oppnådde  50 - 100 poeng  Kravet til bronsemerket 

 

En deltaker oppnådde sølvplakett (25 poeng) og 9 deltakere oppfylte kravet til sølv-

plakett (12 poeng). 

(Det utdeles maks 4 poeng for hvert år) 

Trollelg arrangerte Dagens løype 27-28. februar i 2016, med fine snøforhold. 

TUR-O-utvalget for 2016 har bestått av de samme personer som foregående år:  

Harald Lauglo, Henry Sundsetvik, Stig Arild Haugskott og Odd Musum.  

 

For TUR-O-utvalget 

Odd Musum 
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Sportslig utvalg har bestått av: 

 

 

2016 har vært en sesong med flere sportslige høydepunkt. 

Våre løpere har blant annet: 

▪ Gull under NM sprint 

▪ Representasjon i world cup, EM og student-VM 

▪ Bronse i student-VM 

▪ Under Midt-Norsk mesterskap på Os hentet Trollelg hjem 3 gull, 4 sølv og 2 

bronse 

▪ 7 gull, 3 sølv og 12 bronse i KM 

▪ 4 gull og 1 sølv under NM for veteraner 

 

I mai ble Trond Einar Moen Pedersli tidenes yngste vinner av NM sprint, da han løp 

inn til gull i Bergen. Både før og etter dette leverte han flere gode sprintresultater og 

ved sesongslutt tronet Trond Einar øverst på den norske sprint rankingen. I løpet av 

sesongen har han representert Norge under worldcup i Polen, EM-deltagelse i Tsjek-

RAPPORT FRA SPORTSLIG UTVALG 

Leder Anna Solberg 

Senior/junior  Ove Baardsgaard 

Medlem Roar Skulbørstad 

Rekrutt-leder Thomas Mjølhus 

Medlem Kristian Stensrud/Kjersti Tveit/Kristin Haugskott 

Medlemmene har hatt ansvar for sin gruppe. 

Hovedløpsprosjekt  Frode Haugskott/Kristin Haugskott 
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kia og student-VM i Ungarn. Under sprintstafetten i student-VM var Trond Einar en 

del av den norske kvartetten som kunne juble for bronsemedalje. 

Han ble tildelt Sør– Trøndelag fylkeskommunes idrettsstipend for ungdom  ved Id-

rettens hederskveld 2016. Dette er ett av 4 stipend som gis til ungdommer. 

I løpet av sesongen sikret 7 Trollelgløpere seg Norgescuppoeng og i totalsammen-

draget for U23-klassen ble Andreas Sølberg nummer 5 og Trond Einar nummer 9. 

Andreas var best av alle førsteårsseniorer på både mellom- og langdistansen under 

NM-uka i Bodø. Juniorguttene, Hallvard Seim Grøvlen, Anders Haugskott og Olav 

Andreas Remmen har også levert flere gode løp, og løp inn til en sterk 11.plass un-

der NM Junior Stafett i Stavanger. Det lover godt før NM junior stafett arrangeres i 

Knyken i 2017. 

Som eneste deltaker fra OL Trollelg, deltok Frida Haugskott på HL/OLL i Konnerud. 

Hun gjorde to fine løp i D14, og ble nr.11 på sprinten og nr.13 på normalen. Premie-

plass begge dager. 

Utenfor løpssesongen har våre veteraner fortsatt ukentlige treninger på tirsdager. 

Veterangruppa i klubben er aktiv og markerte seg også jevnlig på resultatlistene. 

Trond Einar på seierspallen på NM sprint i Bergen 
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Under NM for veteraner 

ved Norefjell deltok 7 Troll-

elger og i løpet av 3 løpsda-

ger sanket Brynjulf og Paul 

Forseth 4 gull og 1 sølv. 

Siste uka i juli deltok 9 løpe-

re fra Trollelg i O-ringen i 

Sälen. Dag 2 klinket Gunnar 

Smistad til med etappeseier 

i H85 og Hallvard løp inn til 

en 9.plass i H20 Elit.  Etter 5 

gode løp, hvorav 2 andre-

plasser (4. og 5.etappe), ble 

Line Sølberg totalt nummer 

3 i D18. 

Også i 2016 stilte Trollelg 

med 2 lag da Jukola ble 

arrangert i Villmanstrand i 

Södra Karelen. Mye regn 

gjorde at det ble en våt, 

men flott opplevelse. 

Etter flere år uten damelag 

er det positivt at Trollelg 

igjen har kunnet stille lag i lokale stafetter. Kanskje kan vi også stille fullt damelag i 

større stafetter i sesongen som kommer. 

Denne sesongen har vi ikke hatt innleid trener. Trenersituasjonen har vært diskutert 

i junior/seniorgruppa og løperne mener at oppfølgingen fra skole, krets og interne 

ressurser er tilstrekkelig. Det har heller ikke blitt arrangert egne samlinger og få tek-

niske treninger for denne gruppa, men tilbudet i kretsen er godt og løperne har vur-

dert den totale treningsbelastningen til å være stor nok. 

Den siste mandagen i april var det godt over 30 barn og mange foreldre på sesong-

ens første rekrutt-trening. Deltakerantallet holdt seg høyt fram mot sommeren, 

men har vært noe lavere på høsthalvåret. Anna Solberg, Olav Andreas Remmen, 

Juniorgutta etter NM jr stafett 
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Hallvard Seim Grøvlen og 

Ane Hals Stensrud har fung-

ert som trenere for rekrutt-

gruppa. Treningene har 

hatt fokus på lek og varierte 

o-tekniske øvelser. I sep-

tember reiste en ivrig gjeng 

rekrutter på helgetur til 

Østersund. Det ble en mor-

som tur og et høydepunkt 

for mange av løperne. 

I løpet av sesongen har 35 

trollelger løpt ungdomsløp 

og 8 løpere fikk sesongpre-

mie sammenlagt: 

9 av 9 løp: Karoline B. Hjel-

men, Simen Martinsen 

Bekkvik, Sigrid Haugskott, 

Frida Haugskott 

8 av 9 løp: Anders Berge 

Mjølhus, Emma B. Hjelmen, 

7 av 9 løp: Astrid Berge Mjølhus,  Anders Haugskott 

Rekruttgruppa vil jobbe videre for å få med flere løpere på løp. 

Både før og etter sesongen har det blitt arrangert mandagstreninger fra Stabburs-

moen skole. Disse treningene er åpne for hele klubben og er både et sosialt møte-

punkt og et godt treningstilbud. Ei vanlig trening består av joggetur før det både blir 

styrke og litt ballspill inne i gymsalen. Aldersspredningen på treningene har vært 

stor og opplegget organiseres slik at det skal kunne passe for alle. Annenhver uke 

har det også vært et spesielt tilbud for rekruttene og i desember ble det arrangert 

sprintløp med påfølgende juleavslutning. Vi oppfordrer alle til å delta på mandags-

treningene i 2017. 

 



OL Trollelg - Årsrapport 2016   16 

 

 
 

Navn Resultat (topp 3) 

Baardsgaard, Kjell 1.plass: KM Stafett 

Forseth, Brynjulf 1.plass: Veteran NM Sprint, Veteran NM Lang, Veteran 
NM Mellom, MNM Lang, 

Forseth, Paul 1.plass: Veteran NM Sprint, MNM Lang, KM Lang 
2.plass: Veteran NM Lang 

Grøvlen, Hallvard Seim 2.plass: KM Lang 
3.plass: KM Sprint, KM Mellom 

Hansen, Vegard 3.plass: KM Mellom 

Haugskott, Anders 2.plass: KM Sprint 
3.plass: MNM Sprint, MNM Lang 

Haugskott, Frida 1.plass: KM Sprint 
3.plass: KM Mellom 

Haugskott, Frode 1.plass: KM Lang, KM Stafett 

Haugskott, Kristin 2.plass: MNM Sprint, MNM Lang, KM Mellom, KM Lang 

Haugskott, Stig Arild 3.plass: KM Lang, KM Stafett 

Lauglo, Anders 1.plass: MNM Lang 
3.plass: KM Mellom 

Mjølhus, Thomas Berge 3.plass: KM Sprint, KM Lang 

Musum, Odd 3.plass: KM Stafett 

Nonstad, Bård 1.plass: KM Lang 

Paulsen, Geir 3.plass: KM Stafett 

Pedersli, Trond Einar 
Moen 

1.plass: NM Sprint 
2.plass: NC sprint/EM testløp Halden 

Stensrud, Frode 2.plass: MNM Lang 
3.plass: KM Lang 

Tegdan, Jørgen 1.plass: MNM Lang, KM Sprint 
2.plass: MNM Sprint , KM Lang 

Tinmannsvik, Dag Ove 1.plass: KM Mellom, KM Stafett 
2.plass: MNM Lang 
3.plass: KM Lang 

Åsmul, Øistein 3.plass: KM Mellom 
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Marit Schmid deltok også under NM senior stafett, men ettersom det i NM stilles 

krav til rene klubblag og Trollelg kun hadde to dameløpere (Marit og Line) ble laget 

diskvalifisert. 

Malin Opøien og Ove Baardsgaard deltok også under NM sprint og NM sprintstafett. 

Trollelgs stafettlag besto av Trond Einar, Ove, Line og Malin.  

 

Navn Sprint 
Sprint
stafett 

Lang-
distan
se 

Mel
lom 

Senior 
stafett Natt 

Junior 
Sta-
fett 

Ultral
ang 

Trond 
Einar 
Moen 
Pedersli GULL    19    
Hallvard 
Seim 
Grøvlen 15  25 18 36  11 13 
Line Søl-
berg 29  41 53     
Anders 
Haugs-
kott   47 34 36 24 11 27 
Olav An-
dreas 
Remmen   20 20 36 16 11  
Andreas 
Sølberg   13 17 19 16   
Jan 
Schmid     19    
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Til medlemmene i OL Trollelg 

Trondheim, 6.01.2017 

Innkalling til årsmøte i OL Trollelg 

 

Styret innkaller herved til årsmøte i OL Trollelg. 

Årsmøtet avholdes tirsdag 7.februar 2017 kl 19.00 på Åsheim skole. 

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 

23.01.2017 til May Toril Moen, Skarsleite 32, 7089 Heimdal 

eller may.moen@statkraft.com . 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for 

medlemmene senest én uke før årsmøtet på lagets hjemmeside; www.trollelg.no 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i 

minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og 

forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se 

idrettslagets lov § 5 til § 8. 

 

 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret 
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