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Styret 2021: 
har bestått av:      Valgt for: 
 Gro Kari H. Hansen, leder   1 år (årsmøtet 2021) 

Ingemar Eriksen, kasserer   2 år (årsmøtet 2021) 
 Svein Karlsen, sekretær/materialforvalter 2 år (årsmøtet 2020) 
 
Det er avholdt 1 styremøte i 2021 ellers har kommunikasjon gått pr e-post og telefon. 
 
Medlemmer: 
I klubbadmin er o-gruppa registrert med 14 medlemmer, hvorav 5 er under 12 år. 
 
Arrangementer: 
• K-løp: 

O-gruppa har ikke arrangert kretsløp eller nærløp i år. 
 
• O-trimmen: 

Vi arrangerte 3 av 10 løp i årets o-trim.  Antall deltakere totalt på o-trimmene som 
Målselv IL arrangerte:  

•  
8. juni Sollia 22 deltakere 
10. august Steinberget/Krokbekken Panorama 30 deltakere 
9. september Bardufosstun 15 deltakere 
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Løpet på Bardufosstun ble 
arrangert sammen med Sørreisa 
o-lag og var en del av 
Friluftslivet uke og Verdens 
orienteringsdag.  I tillegg kom to 
personer fra 
orienteringsforbundet på besøk 
og kvelden ble avsluttet med 
pizza og klubbkveld sammen 
med de andre klubbene i Midt-
Troms.  Vi fikk også støtte på kr 
3000,- til dette arrangementet da 
det var en del av Friluftslivets 
uke.   
 
O-trimmen har egen facebookside som brukes til informasjon og publisering av resultater.  
O-trimmen er et viktig tilbud til orienteringsfolket i Indre-Troms, også for de som ønsker 
en trimtur og ikke deltar i konkurranseløp.  O-gruppa i Målselv IL har også i 2021 
administrert tiden o-trimmen (terminliste, ranking, premiekjøp, utdeling av premier, 
regnskap).  Det er derfor lagt inn en konto for o-trimmen under o-gruppa så lenge gruppa 
administrerer o-trimmen.  Administrasjon av o-trimmen inkl økonomi, overlater vi til 
andre klubber fra 2022-sesongen . 
 

• Tur-orientering: 
I år har vi hatt turorientering sammen med 
Mellembygd o-lag.  Vi har til sammen hatt 89 
poster ute; 15 Rustafjellet, 15 Steinberget, 9 
Karlstad, 10 Bardufosstun, 10 Rustahøgda, 20 
Målselv Fjellandsby og 10 Bakkehaug kultur og 
oppvekstsenter.  Det er 19 stk som har funnet 
poster og 8 av disse har tatt 30 eller flere.  De 
som har funnet flest poster har adresse 9310 
Sørreisa.  Det er solgt 47 kart.  I tillegg har 
Bardufoss ungdomsskole og skolen på 
Bakkehaug brukt de postene som var satt ut på 
Rustahøgda og Bakkehaug. 
 
Vi hadde en artikkel om tur-orientering i Nye 
Troms sammen med Bardu og opprettet en egen 
facebookside for o-gruppa. 
 
Vi satser på samme tilbud kanskje i samarbeid 
med Mellembygd OL i 2022. 
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• Skoleorientering 
O-gruppa har hatt en orienteringskveld med foto-orientering og oppgaver på kart for 
allidretten på Olsborg skole. 

 

 
O-løp: 
• Ingemar Eriksen har deltatt på ett nærløp i Målselv Fjellandsby. Det store «målet» var 

Midnattsolgaloppen som i år var et samarbeid mellom orienteringsklubbene i Bjerkvik og 
Kiruna.  Men pga covid ble dette arrangementet avlyst.  NNM gikk i Bodø uten at vi 
hadde noen som deltok der. 

• O-trimmen: 13 stk fra Målselv IL har deltatt på ett eller flere løp i o-trimmen.  En 
oppgang fra 11 i 2020. 

 
Økonomi 
Økonomien i gruppa er god.  Gruppa har kjøpt inn noe utstyr til tur-orientering.  Vi fikk 
tilskudd på kr 3000,- fra fylkeskommunen ifbm arrangement i Friluftslivets uke.  I år har o-
gruppa et lite overskudd. 
 
Beholdning i bank og kontantkasse var kr 93.941,01 pr 31.12.2021.  I tillegg kommer 
beholdning o-trim konto kr 6.634,43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bardufoss, 25.01.2022 
Styret i o-gruppa 
 
Gro Kari H. Hansen   Ingemar Eriksen  Svein Karlsen 
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