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Styret har bestått av: 

 

Styret har, på delegasjon fra årsmøtet, valgt Roar Skulbørstad og Olav Remmen som 

varamedlemmer. Anna Solberg og Hallvard Grøvlen flyttet utenbys i august. Olav 

Remmen ble da fungerende leder for sportslig utvalg, og Roar Skulbørstad 

fungerende leder for teknisk utvalg. Styret har, også på delegasjon fra årsmøtet, 

valgt Magne Gjønnes som 2.revisor. 

 

Møter og organisasjon 

Styret består av unge og ambisiøse personer som bobler over av gode ideer og 

tanker for klubben. Det har avholdt hele 11 styremøter i 2017. Detaljer knyttet til 

den ordinære klubbdriften fremgår av årsrapporten fra utvalgene og regnskapet. 

Fokusområder i 2017 

Styret har hatt fokus på rekruttering, øke samholdet i klubben og på økt aktivitet i 

2017. 

Rekruttering 

Det er gledelig å se en økning i antallet rekrutter og det har vært godt oppmøte på 

treningene, Trollelgkarusellen, samt på Østersund-turen. Også i år har det vært 

utfordrende å få alle rekruttene til å stille på løp, men vi får glede oss over at det 

har vært en økning sammenlignet med i fjor. Økt rekruttering er av styret ansett 

ÅRSRAPPORT FRA STYRET 

Leder Kristian Stensrud 

Nestleder/ Leder 

Adm.utvalg  

Ove Baardsgaard 

Leder Sportslig utvalg  Anna Solberg, Olav Remmen fra september 

Leder teknisk utvalg  Hallvard Grøvlen, Roar Skulbørstad fra september 
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som det viktigste fokusområdet fremover. Det er avgjørende for å øke 

medlemsmassen. 

Økt samhold 

Klubben har løpere i alle aldre som holder høyt nivå både på krets- og nasjonalt 

nivå. Vi vil spesielt gratulere Frida Haugskott med 3.plass i sprint i Hovedløpet, og 

Paul Forseth sine 2 gull i veteran-VM. 

Vi har også ivrige trimmere som deltar i mange løp i løpet av sesongen. De siste 

årene har de ulike aldersgrupperingene blitt fragmenterte og trener “hver på sin 

kant”. Styret har derfor hatt fokus på å samle de ulike gruppene for å skape en mer 

helhetlig klubb. Blant tiltakene kan nevnes: 

▪ Felles trening en gang i måneden gjennom vinteren med rekrutter, ungdom- 

og seniorer. 

▪ Jubileumskarusellen: Samle hele klubben gjennom vinteren til 3 løp med 

felles bespisning og sosialt samvær 

▪ Felles overnatting på Midt-Norsk mesterskap 

▪ Trollelgkarusellen 

▪ Sitte samlet på løp 

 

Økt aktivitet 

Styret har identifisert 4 grupperinger i Trollelg; rekrutter, ungdom, senior og 

veteran. Styret har hatt fokus på å øke aktiviteten i de ulike gruppene. Det vises til 

utvalgsrapportene for mer utfyllende informasjon om resultatene av dette. 

Administrativt 

Styret har, i tillegg til fokusområdene over, forsøkt å samle klubbens data, samt 

gjøre disse lettere tilgjengelig ved å samle alt i Google Drive (nettsky). 

Det har også vært gjennomført en omfattende opprydding i lageret på Lauglo. 

Styret retter en stor takk til “Ryddegjengen” (Øistein Åsmul, May Toril Moen og 

Magnar Egseth). 
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Fint vær på O-festivalen 

 

Medlemsmassen 

Medlemsmassen holder seg noenlunde stabil på ca 140 medlemmer. Flere av de 

som har falt fra har vært aktive tidligere, men har unnlatt å betale årsavgift. Disse 

har blitt fjernet fra medlemslistene. Det har ikke vært prioritert å “mase” på disse, 

og vi har derfor et større antall “utmeldinger” enn vanlig. De som er tatt ut av 

medlemslistene balanseres imidlertid av nye innmeldinger, noe som er positivt for 

klubben. 

Det er imidlertid nedgang i totalt antall starter på orienteringsløp i forhold til året 

før og gjelder blant de som tidligere har hatt flest starter for klubben. Flere av disse 

har slitt med skader i året som har gått, samt at det prioriteres andre ting i helgene. 

Henry Sundsetvik har pakket amerikakofferten og emigrert til Halden. Line og 

Andreas Sølberg har meldt overgang til Leik. Vi takker Line, Henry og Andreas for 

mange fine år i Trollelg og ønsker de lykke til videre. 
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Økonomi 

Lagets økonomiske situasjon er god, vi har godt med egenkapital. Regnskapet for 

2017 viser få større avvik fra budsjettet. Det ble utført oppgradering av Tjuvdalen-

kartet i 2017 og klubben har investert i nye Emit-enheter. 

Arrangement i 2017 

Det er fortsatt tungt å få medlemmene til å bidra med oppgaver og funksjoner i 

klubben. Styret har forsøkt å fordele oppgavene på flere hender slik at det ikke blir 

for mye arbeid på enkelte personer, og har også hatt fokus på nøkternhet for å 

holde antall oppgaver på et lavt nivå. 

Klubben har i 2017 arrangert 3 terminfestede løp; Heimdal vintersprint, KM sprint 

og ungdomsløp. I tillegg har det vært 3 løp i Jubileumskarusellen, samt 2 løp i 

Trollelgkarusellen. 

Det gjøres det en utmerket jobb med klubbens turorienteringstilbud. 

Styret vil oppfordre alle til å gjøre en innsats for klubben, og vil samtidig benytte 

sjansen til å rette en stor takk til alle som har bidratt i året som har gått. Din innsats 

er viktig. 

Fra starten av MNM Stafett 
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Administrasjonsstaben har bestått av: 

 

Administrasjonsstaben fungert godt, og alle medlemmene har jobbet selvstendig 

med sine oppgaver. 

Ove Baardsgaard er ny i rollen som nestleder/adm. leder. Oppgavene har i stor grad 

bestått av deltakelse på styremøter, hvor styret i år har hatt størst fokus. I styret har 

vi vedtatt noen endringer som er videreformidlet til ansvarlig person. 

 

Det er blitt laget en større oversikt over støtte- og tilskuddsordninger som klubben 

kan prøve å benytte seg av. Vi har i år søkt om støtte fra de ordningene som er søkt 

tidligere, men vi ønsker fremover å bruke denne listen til å sende flere søknader. 

Mest tilskudd får vi fra Bingo dugnaden, som vi også har fått tilslag på for neste år. I 

tillegg har vi i år fått en ny sponsor, Multiconsult, som har hjulpet oss med noen 

kroner mot reklame på kart og hjemmesiden. 

 

Av administrasjon er den største forskjellen i år at styret har bestemt seg for å bruke 

Google Drive til alt av lagring. Det meste er nå på plass, men vi jobber kontinuerlig 

med å strukturere systemet godt. Dette vil gjøre jobben vesentlig enklere for styret 

ved at vi har tilgang til alt til enhver tid. 

ADMINISTRASJONSSTABEN 

Nestleder/Adm. leder  Ove Baardsgaard 

Kasserer May Toril Moen 

Medlemsansvarlig  Per Einar Pedersli 

IT ansvarlig Harald Musum 

Trollelg Nytt /Web Ove Baardsgaard 
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Nytt av året er skjemaet for støtte til reise og overnatting. Årsaken bak denne end-

ringen var et ønske om et mer rettferdig system, samtidig som vi ønsker at kostna-

dene bak slike reiser skal være minimale. Vi kommer til å ta en gjennomgang av 

hvordan dette systemet har fungert, for medlemmer og kasserer, før vi begynner 

planleggingen av neste sesong. 

 

I tillegg har lydanlegget blitt stilt til utleie for andre klubber, som blant annet ble 

benyttet på o-festivalen. Underveis har vi jobbet frem et enkelt og kjapt system for 

utleie, som vi prøver igjen neste år. Tilbakemeldingene har vært veldig gode, og vi 

er glad for at flere får bruk for anlegget. 

 

Vi har også fått et nytt system på innmelding av medlemmer. Innmelding gjøres 

enkelt på hjemmesiden ved å fylle ut et skjema. Både medlemsansvarlig og IT an-

svarlig får da mail, slik at vedkommende blir ført inn i både medlemsregisteret og 

maillisten. I tillegg får det nye medlemmet en hyggelig velkomstmail med litt grunn-

leggende info, samt info om hvordan man betaler medlemskontingent. Dette har 

blitt brukt til å melde inn nye rekrutter. 

 

Hjemmesiden har ikke vært noe stort fokus i år, og det er heller ingen store end-

ringer som har skjedd. Nyheter legges ut etter beste evne fra redaktøren og andre 

bidragsytere. I tiden fremover vil vi se på bruk av informasjonskanaler som Face-

book, mail og hjemmesiden, og få på plass noen rammer for bruken av disse. 
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Teknisk utvalg 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 2017: 

 

Terminfestede løp 

Heimdal vintersprint, 11. mars 2017 

Arrangementet ble arrangert med individuelt løp lørdag, med samlingsplass ved 

Rostenhallen. Totalt deltok 54 deltakere. Familien Moen-Pedersli var nok en gang 

sentral i de fleste roller i dette arrangementet. 

 

KM sprint, 20. mai 2017 

Trollelg arrangerte KM sprint på nytt kart fra Åsheim ungdomsskole. Her var Egil 

RAPPORT FRA TEKNISK UTVALG 

Leder:  Hallvard Seim Grøvlen (Roar Skulbørstad fra september 

2017) 

Materialforvalter:  Per Løvaas 

Kart:  Frode Haugskott 

Trim:  Odd Musum 

 Stig Haugskott 

 Henry Sundsetvik 

 Harald Lauglo 

VDG:  Øistein Åsmul 
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Repvik løpsleder og Per Einar Pedersli løypelegger. Totalt deltok 240 løpere i mes-

terskapet som gikk i fint vårvær. 

 

Ungdomsløp, 31. august 2017 

Ungdomsløp ble arrangert ved Granåsen skisenter den 31. august. Thomas Mjølhus 

var løpsleder og Kjell Baardsgaard var løypelegger. Totalt 179 ungdommer deltok, 

noe som må sies å være svært bra. 

 

Ikke – terminfestede løp 

Jubileumskarusell 

Vinteren 2017 ble det arrangert 3 gate o-løp i Jubileumskarusellen: 

Løp 1, 30. januar:  

24 deltagere. 

Løp 2, 27. februar:  

27 deltagere. 
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Løp 3, 27. mars:  

28 deltagere. 

 

Etter løpene ble det spilt kanonball med faste lag; rekruttene mot jr/sr/veteran-

løperne. God stemning! 

 

Trollelg arrangerte også det etter hvert tradisjonelle sprintløpet uka før Hovedløpet 

(7. august). Målgruppa for løpet er kretsens hovedløpsdeltagere, men er også åpent 

for andre. I år ble kartet Okstad brukt. 

 

Trollelgkarusell 

Det ble i 2017 gjennomført 2 løp i Trollelgkarusellen, to løp færre enn de siste åre-

ne. Dette pga store utfordringer med å få på plass arrangører til karuselløp. De ar-
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rangerte løpene ble jevnt over godt besøkt og det var godt stemning på samlings-

plass. Det ser ut til at dette er et populært tilbud som også tiltrekker seg en del lø-

pere utenfor den harde kjerne av veldig aktive løpere. 

 

Trollelgkarusell 1/Lauglo Open ble arrangert fra Lauglo gård 29. mai med Anders 

Lauglo som hovedarrangører. Hele 50 løpere deltok. 

 

Trollelgkarusell 2 ble arrangert av Styret ved Nygårdsvollheimen 19. juni, og løpet 

hadde også status som Klubbmesterskap. Det var sosial samling med grilling etter 

løpet. Totalt 38 deltakere. 

 

Trim/Tur –O 

Trollelg har arrangert TUR-orientering i 2017 etter samme opplegg som foregående 
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år. I år ble det satt ut 100 poster fordelt på 6 kart: 

Saupstad (9 poster), Smistad (6 poste), Leinstrandmara øst (25 poster), Leinstrand-

marka vest (20 poster), Vassfjellet/Skjøla (25 poster) og Langmyra/Tjyvdalen (15 

poster). 1-3 poeng for hver post. 

I tillegg laget vi 2 stk «Grønne turer», med 7 lette poster i hver tur, der kart og post-

beskrivelse kunne lastes ned gratis fra Internett. En tur gikk langs vegen fra Smistad 

til Rønningen og den andre var en rundtur fra Ringvål skiarena om Lauglovatnet. Ett 

poeng for hver post i disse turene. 

Også i år hadde Harald Lauglo funnet fram seks kulturposter, som ble brukt som 

TUR-O-poster: 

Hoppbakkene Atomen, Ringkollen og Ringvålbakken; badstua ved Vadbekken, torv-

uttaket på Våttåmyra og husmannsplassen Lauglolykkja. 

Vi har siste år, 2017, hatt følgende salg av TUR-O-konvolutter, à kr. 250,- : 

▪ MX Heimdal Sport 34 konvolutter (50) - 16 fra i fjor 

▪ Intersport City Syd 35 konvolutter (30) + 5 fra i fjor 

▪ Urmaker Asklund 23 konvolutter (13) + 10 fra i fjor 

▪ Bestilt via TUR-O på nett: 11 konvolutter (14) - 3 fra i fjor 

▪ Direkte salg + Rambøll: 16 konvolutter (17) - 1 fra i fjor 

▪ SUM SALG i 2017 119 konvolutter  (124 i fjor) - 5 fra i fjor 

 

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

25 nye deltakere. 

Det var 26 deltakere som besøkte alle de 100 TUR-O-postene. Av disse var det 20 

stk som også tok med seg alle postene på de «grønne turene». 

Antall registrerte deltakere er 86, dvs. de som har registrert sine postbesøk på Inter-

nett eller har levert inn kontrollkort. 77 deltakere har registrert sine poeng på Inter-

nett. 19 kontrollkort er innlevert, hvorav 10 også har registrert sine poeng på Inter-

nett; dvs. kun 7 som har levert kun på kontrollkort. 

▪ 26 deltakere oppnådde  > 200 poeng Alle poster 
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▪ 34 deltakere oppnådde > 160 poeng Kravet til gullmerket 

▪ 16 deltakere oppnådde  100 - 160 poeng Kravet til sølvmerket 

▪ 13 deltakere oppnådde  50 - 100 poeng Kravet til bronsemerket 

 

2 deltakere oppnådde sølvplakett (25 poeng) og 6 deltakere oppfylte kravet til 

bronseplakett (12 p.). (Det utdeles maks 4 poeng for hvert år). 

Trollelg arrangerte Dagens løype 7-8. januar i 2017, med fine snøforhold. (Mildvær 

like etterpå). 

TUR-O-utvalget for 2017 har bestått av de samme personer som foregående år: 

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

 

VDG 

VDG ansvarlig Øistein Åsmul har i 2017 hatt vanlig kontakt med Grunneierlag og 

jegerinteresser i Klæbu, - i år med spesielt fokus på kartarbeid. Samarbeidet med 

Klæbu går meget bra for tiden. Våre øvrige kartområder i Trondheim, som benyttes 

mest i løpssammenheng, preges fortsatt av uproblematiske forhold mht VDG. 

 

Materialforvaltning 

Trollelg har kjøpt inn 31 stk. nye EKT stemplingsenheter som er montert på bukker. 

Gamle EKT-enheter blir endret til hengende enheter. Alle som arrangerer løp og 

brukerutstyr i hengeren oppfordres til å påse at alt som kan inneholde fuktighet er 

tørket før det plasseres i henger. I hengeren er det låneliste som det henstilles til at 

folk benytter slik at manglende utstyr lettere kan gjenfinnes. 

I lageret på Lauglo er det gjort et storarbeid med rydding og sortering i 2017. Flere 

hengerlass med skrot har gått til Heggstadmyra, mens bevaringsverdige dokumen-

ter som protokoller, resultater, sekretærmapper og historiske utklipp er overlatt til 

kommunearkivet på Dora. Gamle og nye kart er sortert og ordnet for videre oppbe-

varing, bl a skanning. Nye skap er anskaffet og materiell ordnet etter funksjon. Det 

er å håpe at lagerets brukere bidrar til å holde orden fremover. May Toril M P, Mag-

ne G og Øistein Å har stått for det hele, med de to siste som utførende 
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«arbeidere».  Bildene viser før- og etter-situasjonen. 

 

Kart 

Tjuvdalen (del av Vassfjellet) er synfart på nytt i år med innleide synfarere fra kartfir-

maet Olles Map fra Tsjekkia. Kartet er klart til bruk fra 2018-sesongen. Til KM sprint 

i mai ble kartet over Kattem revidert samt utvidet mot vest (Lund østre) av Per Einar 

Pedersli. 

Kartplanen vil bli revidert årlig framover, med oversikt over prioriterte kartprosjekt 

og andre arbeidsoppgaver fire år fram i tid. Ny kartnorm (ISOM 2017) kom i år, og 

på litt sikt skal alle våre kart bli oppdatert for å tilfredsstille denne. 

Kart (ocad-filer) er samlet på nettsky (Google Drive). Dette for å holde oversikt over 

siste versjon av kartene. 
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Sportslig utvalg har bestått av:  

Sportslige høydepunkter: 

▪ Bronse Hovedløp sprint 

▪ 2 gull i Veteran-VM 

▪ 5. plass NM-sprint 

▪ 3 gull i Veteranmesterskapet 

▪ 3 gull, 3 sølv og 6 bronse i Midt-norsk mesterskap 

▪ 13 gull, 7 sølv og 1 bronse i KM 

▪ 5 klassevinnere i Trondheim sprintcup 

Rekrutt 

Rekruttansvarlig Thomas Berge Mjølhus har sammen med Hallvard Seim Grøvlen, 

Line Sølberg, Ane Hals Stensrud, Kristian Stensrud og Olav Remmen, stått for tre-

ninger som har blitt arrangert annenhver uke i vinter og en gang i uka på vår- og 

høstsesongen. Rekruttene er ivrige og oppmøtet har vært stort sett godt gjennom 

hele sesongen. I gjennomsnitt har det deltatt 21 stk på treningene. Det har variert 

alt fra 12 til 34. 

RAPPORT FRA SPORTSLIG UTVALG 

Leder Anna Solberg (Olav Andreas Remmen, fom. aug 2017) 

Medlem Roar Skulbørstad 

Senior/junior  Anna Solberg (Olav Andreas Remmen, fom. aug 2017) 

Rekrutt  Thomas Berge Mjølhus, Kristin Haugskott, Harald Musum 

Hovedløpsprosjekt  Frode Haugskott og Kristin Haugskott 
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Rekruttgruppas store høydepunkt denne sesongen var kretsens tur til Østersund i 

september, som er en årlig tur for rekrutter og ungdommer. På planen står to o-løp, 

bading i Storsjöbadet og morsomme sosiale aktiviteter. Trollelg var en av de best 

representerte klubbene, takket være tidlig annonsering og god informasjon om tu-

ren. På turens siste dag bet Trollelgs unge lovende godt fra seg på stafetten. Ellers 

kan det rapporteres om god stemning og mange gode minner fra turen. Håper å få 

med enda flere neste år. 

 

Ivrige Trollelgrekrutter på Østersundstur 

 

I år ble det arrangert ni ungdomsløp i Trondheim og omegn. Dessverre er deltakel-

sen en god del lavere her enn på treningene. 11 løpere har i gjennomsnitt deltatt. 

Fra 5 på det minste til 14 på det meste. Det er dessverre et altfor lavt tall, men det 

er en økning fra i fjor. Det ser ut som vi har litt utfordringer med å få rekruttene 

våre på løp. Men gledelig er det at fire unge elger fullførte alle ni løpene. 
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Fire fornøyde elger fullførte alle ni ungdomsløpene. F.v Anders Berge Mjølhus, Sigrid 

Haugskott, Karoline Hjelmen og Emma Hjelmen. 

 

Ungdom 

OL Trollelg har en liten ungdomsgruppe for tiden, men gode resultater kan vi rap-

portere om. I august klinket Frida Haugskott til med en bronse på Hovedløpet sprint 

på Beitostølen. Dagen etter på Hovedløpet langdistanse fulgte hun opp med en 4. 

plass, kun to sekunder bak medalje. Siste dag på O-landsleiren løp hun på Sør-

Trøndelags 1. lag på kretsstafetten. Her bidro Frida godt til en suveren seier. I tillegg 

har hun vunnet ungdomsløpene sammenlagt og tatt flere medaljer i MNM og KM. 

Frida løper også mye friidrett, så vi skjønner at denne jenta har en god fysisk kapasi-

tet. Det blir spennende å følge Frida i årene framover. 
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Pallen etter HL-sprint, med bronse til Frida. 

 

Junior 

Trollelg har en liten, men god juniorgruppe. De helt store prestasjonene har det 

ikke blitt, men vi kan melde om flere topp 10-plasseringer fra norgescup og NM. 

Spesielt gledelig er det at Anders Haugskott har tatt store steg i år. Han har etablert 

seg blant de beste i den sterke H17-18-klassen. Dette er mye takket være toppid-

rettstimene han har på Melhus VGS og tett oppfølging fra Per Einar Pedersli.   

  

Jr. NM stafett 

Trollelg stilte med ett lag på jr. NM stafett, som ble arrangert i Knyken av Orkdal IL 

og Byåsen IL. På  grunn av en god prestasjon i fjor, kjent trøndersk terreng og gode 

prestasjoner tidligere i sesongen, siktet laget høyt opp på lista i år. Hallvard Seim 

Grøvlen leverte en veldig god 1. etappe, Olav Remmen tapte noen plasseringer, før 

Anders Haugskott holdt plasseringen til en litt skuffende 10. plass. 
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Norgescup 

Årets Norgescup for juniorer har bestått av 14 løp. Olav klarte en 14. plass i H19-20, 

med to 9. plasser som beste. Anders oppnådde en 15. plass i H17-18 med 5. plass 

som beste på hjemmebane i Knyken. Hallvard deltok ikke på like mange løp, men 

tok poeng i fem løp, som holdt til en 29. plass, 12. plass som beste. 

  

Til neste sesong går Hallvard og Olav opp i seniorklassen. Da ser det dessverre ut 

som at Anders blir den eneste junioren i klubben. Naturlignok vurderer han klubb-

bytte, men vi håper han blir i klubben og trener med seniorene det kommende året. 

  

Senior 

Seniorene i Trollelg har prestert godt gjennom hele sesongen. Både lokalt, nasjonalt 

og internasjonalt. 

  

Trondheim Sprintcup 

Tidlig i sesongen vant Trond Einar 

Moen Pedersli sprintcupen suverent. 

Anders Haugskott ble nr 4 totalt. En 

sterk prestasjon! 

 

Fra premieutdelingen etter sprintcupfi-

nalen, med Trond Einar på topp. 

  

Tiomila 

Trollelg stilte ikke noe lag i årets Tiomila, men vår eliteløper, Andreas Sølberg, som 

også representerer IFK Göteborg løp 1. etappen på vinnerlaget. En utrolig stor pre-

stasjon å gjenta bragden fra 2015! 
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NM sprint 

Årets NM sprint-helg ble arrangert i Hamar sentrum. En bra gjeng med elger reiste 

nedover og leverte flere gode resultater. I det individuelle løpet på lørdag klarte 

Line, Andreas, Anders og Trond Einar å kvalifisere seg til en finale hvor de løp godt. 

Anders løp inn til en sterk 10. plass i H17-18. Andreas og Line viste også at de kan 

løpe sprint. Trond Einar som vi hadde størst forhåpninger til, gjorde en liten feil i 

starten og måtte ta til takke med en 5. plass. 

 

T.v.: Trond Einar ved passering. T.h.: Anders har løpt inn til klar ledelse i finalen og 

blir intervjuet av speaker. 

 

Under NM-sprintstafett stilte Trollelg med to lag. Førstelaget som besto av Line Søl-

berg, Trond Einar Moen Pedersli, Anders Haugskott og Sigrid Merete Moen Pedersli 

oppnådde en 23. plass. Andrelaget klarte en 30. plass og besto av Ellen Merethe 

Schjeldrup Skarpsno, Ove Baardsgaard, Olav Andreas Remmen og Kristin Haugskott. 

Førstelaget klarte premieplass. 
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Lagbilde av Trollelgs to lag i NM-sprintstafett, uten Ellen Merethe. 

  

Jukola 

I juni reiste 7 elger inn i de Nord-Karelske skoger for å løpe Jukola. Med lagleder 

Roar Skulbørstad i spissen ble det en meget vellykket tur med god stemning, fint 

vær og ikke minst et godt resultat. Hallvard Seim Grøvlen åpnet med en knallsterk 1. 

etappe. Ove Baardsgaard, Olav Remmen og Roar Skulbørstad leverte gode etapper 

utover natta, før Tommy Schmid og Anders Haugskott holdt laget innenfor topp 

100. Tilslutt avsluttet vår faste ankermann Jan Schmid en sterk sisteetappe, igjen. 

Trollelg endte tilslutt på en 92. plass som er det tredje beste klubben noen sinne har 

oppnådd i Jukola. 
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Lagbilde av årets Trollelg lag som imponerte med en 92. plass. 

  

Klubbtur til Midt-norsk mesterskap 

I august ble klubbmedlemmer invitert til å delta på klubbovernatting på Munkeby 

herberge ved Levanger. Det var en veldig trivelig helg med godt selskap på et flott 

sted. Bare så synd kun sju stk deltok. Neste år skal vi satse på en klubbtur på MNM 

på Oppdal, som vi håper klubbens medlemmer vil delta på. 

  

Euromeeting 

I september ble Andreas Sølberg tatt til Euromeeting i Moss. Her leverte han gode 

resultater, nr. 20 på sprint, nr. 33 på jaktstart og nr. 18 langdistansen. Her represen-

terte han også IFK Göteborg. 

  

NM-uka 

Årets NM-uke ble arrangert i Halden.  På NM-stafetten stilte Trollelg med to herre-

lag og ett damelag. 1. laget på herresiden besto av Trond Einar Moen Pedersli, An-
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dreas Sølberg og Jan Schmid som leverte en 22. plass. 2. laget løp inn til en 44. plass 

med Anders Haugskott, Tommy Schmid og Olav Andreas Remmen. Damelaget besto 

av Line Sølberg, Marit Schmid og Tone Keiseraas (Leik) som greide en 35. plass. 

  

Next Generation 

Etter denne sesongen ble Trond Einar Moen Pedersli tatt ut til Norsk Orienterings 

satsing på unge utøvere, kalt «Next Generation». Dette er et slags juniorlandslag 

som har egne samlinger og følges opp av et profesjonelt trenerteam. 

  

Treninger 

Gjennom vinteren har det vært mandagstreninger hver mandag på Stabbursmoen 

skole. Disse treningene har primært vært for junior- og seniorløpere, men alle i 

klubben er velkommen. Noen ganger har vi hatt felles avslutning med rekruttene for 

å styrke samholdet i klubben og fordi dette har vært et sterkt ønske fra rekruttene 

selv. Oppmøte på treningene gjennom vinteren har ligget på 5 til 10 personer. Etter 

oppstarten sist høst har deltakerantallet gått nedover. Vi i styret vurderer tiltak for å 

øke antallet. Oppfordrer medlemmer til å komme med innspill til hva treningene 

bør inneholde og når det passer å trene. 

  

Veteran 

Fra OL Trollelgs veteraner kan vi rapportere om stor aktivitet og mange gode resul-

tater. 

Trollelgveteranene har som kjent sine egne treninger, såkalt «gubbetreninger». 

Klokken 10:01 møtes våre veteraner for å trimme sammen i godt selskap, hver tirs-

dag gjennom hele vinterhalvåret. Treningene har vært en stor suksess og deltaker-

antallet bare øker og øker. 

Som seg hør og bør gir «gubbetreningene» resultater. Totalt 5 spreke elger tok tu-

ren helt til Rauland på veteranmesterskapet i august. Paul Forseth slo til med tre 

gull i H85. Andre som hevdet seg godt denne helga var Anders Lauglo som fikk en 6. 

plass som beste i den sterke H75-klassen. Paul gjorde det også knallsterkt under 

World Masters i New Zealand i april, hvor han vant både sprinten og langdistansen.  
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Andre elger som tok turen helt til New Zealand for å delta på World Masters var 

Roar Skulbørstad (Beste resultat: 12. plass), Kristian Stensrud (15. plass) og Øystein 

Åsmul (34. plass), Kirsti Næss Olsen (18. plass), Edgar Furuholt (3. plass i b-finale, 

sprint) og Anne Furuholt (31. plass). Under O-Ringen i Arvika i juli vant Paul H85-

klassen sammenlagt med tre etappeseiere.  

 

Paul Forseth på premieutdeling som vinner av H85 i O

-Ringen 2017. 
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Man må være tidlig ute for å få seg plass til å se starten på Jukola 

Starten på NM Sprintstafett. Ellen Merethe og Line starter Trollelgs to lag 
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Styret innkaller til årsmøte i OL Trollelg 

  

Årsmøtet avholdes: 

Mandag 26.februar 2018 kl 19.00 på Stabbursmoen skole. 

  

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

12.02.2018 til:   

  

Kristian Stensrud 

Jakob Vingsands veg 48 

7089 Heimdal 

kristian.stensrud@gmail.com 

  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemme-

ne 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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