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Lederen har ordet..
JON SKRIUBAKKEN
Orientering er en livslang idrett og aktivitet. Framsiden i denne årsmeldingen
synliggjør dette. Une Holtermann med sitt sølv fra hovedløpet og Knut W.
Mathisen med sitt sølv fra veteran VM i klasse H60. Unge POL rekrutter som leker
under Sørlandsgaloppen.
I 2019 fortsatte det med godt oppmøte på treningene fra ungdommene. Skal ikke
se bort fra at motivasjonspremien – en tur til Venezia – bidrar til dette. En stor takk
til trenerteamet som legger opp gode og utviklende treninger for ungdommer og
juniorer.
For at klubben skal ha en bærekraftig medlemsmasse er det viktig å få nye inn. Det
er derfor flott at det er en ny generasjon med o-familier på vei opp. En godt
fungerende rekrutt seksjon er et suksesskriterie for å få inn nye unge rekrutter.
Sammen med forbundets satsing på skoleorientering skal dette gi resultater de
neste 3 årene. POL vil de neste 3 årene arbeide satse for å få skolene i Porsgrunn
til å ta i bruk orientering som verktøy i flere fag.
Vi har tegnet ny sponsoravtale med Sparebank1 Telemark og vil oppfordre alle til å
ta bilder, små filmsnutter og legg det ut med #sb1telemark #viltvakkertrått
#porsgrunn_ol på instagram og facebook. På denne måten satser vi på å bli enda
mer synlig overfor unge målgrupper og bidra til mer rekruttering. I tillegg så setter
vår hovedsponsor pris på dette.
POL har i 2020 tre mellomstore arrangement. Vårløpet, Fjellløpet og en avsluttene
MOT.TV helg med MOT.TV finale og Porsgrunn Cityrace. De som tar initiativ og
står i bresjen for arrangementene er helt avhengige at dere medlemmer stiller opp.
Da blir det så mye enklere. Vi har som mål at alle skal få løpe – også i egne
arrangement. Så når det kommer forespørsel om å bake kake, være parkeringsvakt,
hjelpe til med å rigge arena, står i kafe eller løperdrikke, bistå ved start eller
målgang – hiv dere på mail eller tlf – meld deres bidrag så raskt dere kan !

Kontonumre i POL
POL’s hovedkonto
2670 09 55418
Startkontingentkonto
2670 07 27253

Bildene på framsiden viser at du kan drive med orientering hele livet. Men livet tar
også slutt. Egil Ronæss gikk bort 7. juli i 2019 78 år gammel. Egil var leder for
POL fra 1975 til 1981. Han var også leder av Telemark orienteringskrets fra 2006
til 2015. Hans grunnverdier om at alle burde drive fysisk aktivtet i skog og mark,
gjorde at han promoterte orientering på alle arenaer. Verdier som vi må fortsette å
kommunisere for å bygge omdømmet til orientering.

Redaktør
Jon Skriubakken

Turorientering og Stolpejakten har blitt spydspisser i omdømmebygging overfor
kommunale og fylkskommunale myndigheter. De gir økonomisk støtte for at vi
legger til rette for fysisk aktivitet for alle med lav terksel. Dette er og blir et viktig
område for oss de neste årene.

Nettsider
Magne Klovning
Hilde Kristine
Rosenvold

Et helt ferskt nytt orienteringsår står foran oss med mange gode og spennende
opplevelser. Lykke til alle sammen med et aktivt orienteringsår !
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Årsberetning Porsgrunn o-lag 2018
STYRETS BERETNING
Noen sportslige prestasjoner ønsker styret å trekke fram. Under hovedløpet for yngre tok Une Holtermans sølv i
sprint og Tobias Mathisen en 6. plass. Hanne Vassends tok en flott 4. plass i NM ultralang. Lars Jacob Waaler
vant NM-sølv i TempO.
POL har utøvere som fortsetter å prestere på topp målt i nasjonal og internasjonal målestokk.
Styret vil også trekke fram to andre begivenheter. Hanne Vassend mottok idrettstipend fra Telemark
fylkeskommune på kr. 40.000,- og Une Holtermann mottok idrettsstipend fra Porsgrunn kommune på kr.
10.000,Rekruttutvalget har i 2019 sørget for flotte arrangement i POL-karusellen. Det var 12 rekrutter som tok merker i
2019. Det var bra på gull men det var en stor nedgang i rekrutter som tok bronsemerket. Klubben må fortsette å
jobbe for å sikre både tilfang av rekrutter under 10 år og at de fortsetter opp i ungdomsalderen.
Rekruttutvalget arrangerte i 2019 rekrutt-leir i en lokal utgave i samarbeid med Skien, Hauken og Skeidi. Dette
viste seg å være en oppskrift som trekker rekrutter lokalt. I 2019 var det 26 rekrutter fra POL med.
Ungdommene har også POL-karusellen som fast treningsdag fra rett over påske til høstferien, men har også
treninger på onsdager. Det er en stabil stor og flott ungddomsgruppe. Kvalifisering til støtte til motivasjonstur
bidrar nok til stort oppmøte på treningene. MOT.TV-samarbeidet med klubber i Telemark og Vestfold, samt
INTEAM satsingen i kretsen er og et viktig bidrag til å få til sosiale miljøer i en individuell idrett.
Økonomien i klubben er tilfredsstillende ut fra de rammene vi opererer under. I 2019 går driften med overskudd
– det er forskuttering av kartutgifter – bla. i forbindelse med NM som fører til negativt resultat.
Aktivitet for barn og ungdom finansieres hovedsakelig av klubben, og et høyt aktivitetsnivå i denne
aldersgruppen krever en solid økonomi. Dugnadsaktiviteter i klubben består i et stort antall timer i turorientering, Grønne turer og Stolpejakten samt arrangementer i mange varianter. En stor takk til tur-o
entusiastene i klubben. Vi har et godt samarbeid med Porsgrunn kommune og får økonomisk støtte for Grønne
turer og Stolpejakten. I 2020 vil Grønne turer forsvinne og lette arbeidet.
Styret har hatt 5 møter i løpet av året. Mange saker diskuteres og avklares ved epost og telefon. Slik styret ser
det, har klubben et godt miljø der barn, ungdom og voksne driver fysisk aktivitet og trives i hverandres selskap.
Medlemmenes innsats er svært gledelig og helt nødvendig for at POL skal eksistere og utvikle seg videre som
klubb. Styret vil si tusen takk til alle dere som har bidratt på deres vis i 2019. Og til alle dere – og alle andre – i
2020 byr det seg nye sjanser!
POLs styre har i 2019 bestått av:
Leder

Jon Skriubakken

Leder sportslig seksjon

Magne W. Mathisen

Leder rekruttutvalg

Lars Ole Thunold

Leder arrangements- og kartseksjon

Jan Gatevold

Leder økonomiseksjon

Hilde Vassend

Leder informasjon og klubbmiljø seksjon

Jorunn Isaksen

Medlemstall
Medlemstall automatisk innrapportert til NIF ifbm Idrettsregistreringen 2009-2019. Dette er totalt antall aktive
medlemmer og følger NIFs retningslinjer. Tall for 2019 oppgis med utgangspunkt i medlemsmassen pr
31.12.2019 da det fra 2018 rapporteres ved nyttår automatisk fra Klubbadmin.
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Alder

Kvinner
<12

Menn
13 – 19

Totalt

>20

<12

13 – 19

>20

Antall medlemmer 2019
Antall medlemmer 2018

34

29

100

37

24

121

345

Antall medlemmer 2017

38

30

109

31

31

141

380

Antall medlemmer 2016

45

33

91

43

35

92

339

Antall Medlemmer 2015

63

26

72

58

24

72

306

Antall Medlemmer 2014

52

24

61

62

18

72

289

Antall Medlemmer 2013

44

28

69

43

22

82

293

Antall Medlemmer 2012

51

27

69

49

21

88

305

Antall Medlemmer 2011

48

22

67

45

20

85

287

Antall Medlemmer 2010

63

19

71

48

19

94

314

Antall Medlemmer 2009

59

20

70

43

18

99

309

Representasjon
Leder arrangementseksjonen Jan Gatevold, nestleder Magne W. Mathisen og leder Jon Skriubakken
representerte POL på TOKs ting i mars og ekstraordinært ting i oktober. Jon Skriubakken deltok på årsmøtet i
Porsgrunn idrettsråd (PIR) og ble da valgt som leder i PIR.
POL-medlemmer med verv i o-kretsen: Leder: Kjell Meen. Nestleder Dag Ausen 1. Revisor: Arne Næss
Johnsen. Pre-o: Ole Johan Waaler. HL/OLL ansvarlig: Magne Mathisen. Kretslagsansvarlige: Kjell Westin.
Valgkomite: Jon Skriubakken
Hovedløpet 2019-koordinator: Magne Mathisen.
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SPORTSLIG SEKSJON
Medlemmer av sportslig seksjon i 2019
Magne Wiig Mathisen (leder sportslig utvalg og ungdom), Thore Kornmo (jr./sr.), Knut Wiig Mathisen (jr.sr.),
Hilde Vassend (jr./sr.), Hilde K. Rosenvold (ungdom), Bjørn Lie (ungdom), Anine Kjørholt Lie (ungdom), Lars
Ole Thunold (leder rekrutt), Kristin Storemyr (rekrutt), Runar Torpe Lien (rekrutt), Gjermund Langslet
(rekrutt), Hans Christian Meen (løypelegger rekrutt), Anna Meen (rekrutt trener), Anita Beitdokken (rekrutt
trener), Mona Holte (rekrutt trener).
Generelt
De fremste individuelle sportslige prestasjonene i 2019 sto Une Holtermann og Lars Jakob Waaler for. Une med
sølv på sprinten under Hovedløpet og Lars Jakob med sølv i Temp-O NM. I tillegg tok Knut W. Mathisen sølv
på langdistanse i veteran VM i Latvia.
Det sportslige opplegget i 2019 var basert på samme lest som foregående år.

Ett av årets høydepunkt – POL på 10mila tur

6

Pol-posten nr. 1-2020

Une Holtermann tar sølv i HL sprint.

Håkon og Halvard Kornmo fikk premieplass på NM sprint

Tobias Mathisen- gull, Anders Rosenvold-sølv
og Oscar Wiersdalen Thunold-bronse – KM langdistanse

Håvard B. Skriubakken – innsatspremie, Oscar Wiersdalen
Thunold – talentpremie, Une Holtermann - talentpremie
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Utmerkelser sesongen 2019
Prestasjonspremie
Prestasjonspremie tildeles de løpere som har oppnådd følgende prestasjoner i individuelle løp: Medalje i
Hovedløp (1.-3. plass) eller 1.-6. plass i NM. Prestasjonspremien er normalt en løpsoverdel etter eget ønske,
men styret kan avvike dette ut fra en nærmere vurdering.
Tildeles:
Hanne Vassend
- Nr. 4 i både NM-ultralang og NM-sprint
Une Holtermann
- HL-sølv i sprint
Lars Jakob Waaler
- NM-sølv i Temp-O og nr. 6 i NM-pre-O
Martin Aarholt Waaler
- Nr. 6 i NM-temp-O
Innsatspremie
Innsatspremie for 2019 ble tildelt Håvard B. Skriubakken. Tildelt for å ha vist stor innsats, dels i o-løypa, og
spesielt gjennom dugnadsarbeid, både kursdeltakelse og dugnad innen karttegning, og representasjon på vegne
av klubben.
Talentpremie
I 2019 ble det delt ut to talentpremier- Oscar Wiersdalen Thunold fikk talentpremie for å gjennom året å ha tatt
store steg i løpskapasitet. De store resultatene i konkurranser foreløpig har latt vente på seg, men der har vi god
tro på neste sesong.
Une Holtermann fikk talentpremien for gjennom hele ungdomskarrieren har vært i toppen av sin aldersklasse. I
2019 ble dette toppet med en topplassering (2. plass) i O-idol. Vi håper på fortsatt fremgang nå som juniortiden
står for døren.
Motivasjonspremier
Motivasjonspremie for 2019 gikk til 13 ungdom/juniorer som alle har vært flittige til å delta på treninger
gjennom sesongen. Premien for 2019 var støtte til samling i Venezia (totalt 13 ungdommer og 3 ledere på tur).
Treninger
Vintertreningene:
Som før har vi hatt treninger fra Stridsklevhallen tirsdager i vinterhalvåret, dvs. frem til påske. Thore Kornmo
og Magne W. Mathisen (ungdom, voksne) og Anita Beitdokken og Anna Meen (rekrutter) har vært hovedansvarlig for opplegget. Som tidligere har man hatt høyintensitetstrening utendørs, før man har hatt styrke-/spensttrening og ballspill inne i hallen. Vi har løpt i terrenget så lenge det har latt seg gjøre. Deltagelsen har jevnt over
vært god. Sist vinter var det lite kartfokus på disse treningen ettersom det behovet dekkes godt på onsdagene.
POL har også i år vært med på ”Vinter-Jukola” på onsdagene fra november til påske, et samarbeid mellom
klubber i Grenland og søndre Vestfold. Dette har vært ukentlige natt-o økter, med tilbud både på A- og C-nivå.
De som er med er godt fornøyd med kvaliteten på opplegget.
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Vår/høsttreningene:
Som tidligere år har vi hatt eget opplegg for ungdom/junior gruppa i forbindelse med POL karusellen på tirsdagene under ledelse av Thore Kornmo og o-tekniske treninger ved Thore eller Knut W. Mathisen på onsdagene.
Opplegget med motivasjonspremie der man ved deltakelse på 18 eller flere tirsdags-, og onsdagstreninger fra
Påske og ut september, samt to KM og minst et HL eller NM ville bli invitert med på tur etter sesongen (til Venezia 2019 sesongen) gir fortsatt høye fremmøte tall for disse treningen.
Klubbturer
Nord Jysk, Danmark
Ca. 69 POLere deltok i 2019 på klubbturen til Nord-Jysk. Løpene gikk i Tranum klitplantage. Vi bodde som
vanlig på Skallerup Klit. Dette er en veldig fin tur for å komme i gang med sesongen både sportslig og sosialt.
Pinseløpene, Kongsberg
I forbindelse med Pinseløpene på Kongsberg leide vi oss inn på Heistadmoen. 12 POLere benyttet seg av dette
tilbudet.
Stafetter
På TIOmila stilte POL med to ungdomslag hvorav et var kombilag med Notodden, Stokke og Botne (nr. 94
[mixlag] og DSQ [POL]), ett damelag (nr. 164) og ett kombilag i herreklassen med en Skiensløper (nr. 149).
Til Venla/Jukola reiste vi med to damelag, der det første var et rent Vassend-lag (nr. 164 og 704) og ett herrelag
(nr. 232).
I Night Hawk stilte vi med et jentelag sammen med Konnerud. De fikk en flott 3. plass i klassen.
POL stilte med til sammen 13 lag i KM stafett. Det ble gull i H13-16 (Anders Rosenvold og Tobias Mathisen),
D17 (Sara Mathisen, Elise Ausen, Kjersti A. Westin), H17 (Rasmus Mathisen, Dag Ausen, Alexander Repstad
Storemyr), D150 (Hilde Kristine Rosenvold, Anniken Ausen, Eli Marie Wiig), H150 (Magne W. Mathisen, Jan
Gatevold, Kjell Westin) og H195 (Ole Johansson, Kay Jørgensen, Atle Remme).
I KM-sprintstafett (Sport8-sprintstafetten) stilte POL med 14 lag. Det ble KM-gull i D13-16 (Une Holtermann,
Anine Kjørholt Lie, Julie Skårdal Aasen), H13-16 (Anders Rosenvold, Tobias Mathisen), D17 (Elise Ausen,
Sara Mathisen) og H17 (Rasmus Mathisen, Håkon Kornmo).
Under NM på Skrim stilte POL to herrelag (nr. 50 Rasmus Mathisen, Halvard Kornmo og Magnus Aarhus
Kinn; nr. 57 Runar Torpe Lien, Dag Ausen og Magne W. Mathisen; nr. 70 Håkon Kornmo, Thore Kornmo og
Alexander R. Storemyr) og ett damelag (nr. 50 Kjersti A. Westin, Hilde Vassend, og Sara Mathisen).
I junior-NM stafett i Verdal stilte vi med ett lag i jenteklassen og to i gutteklassen. Une Holtermann, Anine
Kjørholt Lie og Elise Ausen ble nr. 12 blant jentene, mens Alexander R. Storemyr, Anders L. Rosenvold og
Håkon Kornmo ble nr. 15 blant gutta. Laget med Rasmus Mathisen, Halvard Kornmo og Tobias Mathisen måtte
dessverre bryte med en skade.
Samlinger
POL har arrangert en klubbsamling for ungdom/junior med overnatting i 2019. Det var en vintersamling i
Rauland med 6 deltakere, 2 ledere og 1 løypelegger. Det ble en flott tur med lang skitur og skileik på lørdag og
skitur med innlagt Utfor-O på søndag. Utfor-O var en stor suksess også i år!
I samarbeid med de andre klubbene i Telemark og Vestfold har det vært arrangert MOT.TV samlinger gjennom
hele sesongen. De to kretsene bodde også sammen under O-landsleiren. Magne W. Mathisen var MOT.TV
kontakt for POL, MOT.TV-cup koordinator for kretsen og har også fungert som MOT.TV koordinator for
kretsen. I tillegg har han sittet som HL-kontakt for kretsen. Antallet deltagere fra POL har ligget stabilt høyt
også i år.
InTeam (kretslaget) fortsetter samarbeid med Vestfold. I 2019 var de blant annet i Sverige og i Danmark og på
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Rauland i tillegg til flere dagsamlinger.
Ski-orientering
Som en del av MOT.TV samarbeidet ble det i 2019 arrangert en ski-o-samling på Sjusjøen i forbindelse med
Ski-O-treff. Det var 5 POL’ere med på turen, 4 ungdom og en voksen. Tre konkurranser i løpet av et drøyt
døgn. Vi ankom Sjusjøen fredag kveld. På lørdag formiddag var det mellomdistanse, lørdag kveld var det
nattsprint og søndag formiddag langdistanse.
Presisjons-orientering (pre-o)
2019 ble nok et godt år for POL innenfor pre-o. Waaler familien fikk bra plasseringer i NM. I 2019 ble Lars
Jakob Waaler sin sølvmedalje Temp-O høydepunktet.
Klubbmesterskap
Klubbmesterskapet ble i år arrangert fra «Tenstikkaplassen» (parkeringen langs Voldsveien vest for
Geiteryggen) på Hvitstentjern kartet. Som vanlig et fellesarrangement med Skien OK, SOK arrangerte i år.
.

Klubbkvelder
Medlemsmøte ble arrangert i november. I etterkant av sesongen arrangerte vi også treninger med påfølgende
kveldsmat og O-bingo på klubbhuset.
.

På HL stafett er det premiering av kostymer

10

Pol-posten nr. 1-2020

Rekruttutvalget
Organisering
Utvalget har bestått av Gjermund Langslet, Runar Torpe Lien, Anna Meen, Hans Christian Meen
(løypelegging), Anita Eriksen Beitdokken, Kristin Storemyr og Lars Ole Thunold (leder). Samt mange støttende
POL-agenter.
Nybegynnerkurs
Nybegynnerkurs ble avholdt over to kvelder på Stridsklev ungdomsskole. Det var mellom 20 og 30 deltakere på
hvert kurs. Hans Christian Meen var kursleder i år også. Det var fokus enkle på karttegn og fargebruk.
Deltakerne fikk et oppgavehefte som de kunne ta med seg hjem etter kurset. Etter kursene bar det ut i enkle
løyper i nærområdene på Stridsklev.
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POL-karusellen
Opplegget for POL-karusellen har vært en tilnærmet likt fra foregående år med inndeling i 3 grupper etter alder.
Karusellen består av en oppvarmings- / lekedel og et løypetilbud med inndeling i forskjellige løyper etter
lengde og vanskelighetsgrad. I tillegg har det vært et eget løypetilbud for voksne. Vi har brukt EKT på alle
treningene.
Også i år har vi beveget oss rundt i det flotte nærområdet våre. Stedene vi har besøkt før sommeren er:
Stridsklev, Borge, Heistad / Lundedalen, Borgeåsen, Kverndammen, Skrukkerødtoppen og Heistadstranda
(sommeravslutning).
Etter sommeren var vi på følgende steder:
Olavsberget, Klyve, Borgeåsen (merketest), Tveten og Røyskattlia (høstavslutning).
Vi ser en liten tilbakegang i antall deltakere i forhold til foregående år. På de to første karusellene, som også
innehold teorikurs, var det i snitt 35 rekrutter mot ca. 50 året før. Utover vårsesongen var et litt dalende
oppmøte. I snitt var det 30 rekrutter på hver trening, mot 38 i snitt i fjor. Til tross for en liten tilbakegang fra i
fjor, må vi si oss fornøyd med at vi har en relativ stabil og tilbakevendende gruppe.
Vi hadde en fin sommeravslutning på Heistadstranda til tross for mye nedbør. Det ble delt ut pølser og pokaler
for deltakelse i karusellen så langt.
Etter sommeren gikk antall rekruttedeltakere ned, med et gjennomsnitt på 24. Det er for øvrig det samme antall
deltakere som på høsttreningene i fjor. Avslutning for rekruttene i høst ble arrangert ved bålplassen i Røyskattlia
på Hovet. Rekruttutvalget stod pølsegrilling og kos, i tillegg til det vanlige løypeopplegget.
Høsten- og vinterens treninger
I utgangspunktet hadde vi ambisjoner om å kunne tilby et treningsopplegg for alle rekrutter i perioden mellom
siste høsttrening og oppstart av vintertreningene i Stridsklevhallen. P.g.a. av trenermangel for de yngste ble det
et opphold i tilbudet fra starten av oktober til oppstart i Stridsklevhallen 12. november.
For sisteårsrekruttene, dvs. den gjengen som rykker opp til ungdomsgruppen, ble det arrangert et eget
treningsopplegg med fokus på løpsteknikk, utholdenhet og karttegn. Denne gjengen (5 – 7 stk.) har nå gått
videre til ungdomsgruppen. For de andre rekruttene er det nå et ukentlig treningstilbud fra Stridsklevhallen
som tidligere år.
Rekrutt- og O-troll leir
Også i år har POL arrangert en rekruttleir. Overnatting i år var lagt til Borge skole. Ble arrangert
stjerneorientering i Borgeåsen, skattejakt med smoothie-premie til alle og stafett med øvelser som lissespising,
blyant i flaske og o-bingo. På søndag var det deltakelse i vårløpet. Leiren hadde 25 deltakere, hvorav hele 19
rekrutter var fra POL.
På høsten deltok 3 rekrutter fra POL på o-troll leir i Sandefjord.
Andre løp og arrangementer
I år har vi hatt et ekstra fokus på å få med rekrutter på «vanlige» orienteringsløp. Erfaringen er at det er lettere å
få med flere løpere dersom løpene blir lagt i nærområdet. Gateorientering / byløp er også populære blant mange
rekrutter. I alt i alt kan vi se oss fornøyd med deltakelsen og følgende arrangementer trekkes spesielt frem med
god rekruttdeltakelse:
• Nord-Jysk 2 dagers
• Vårløpet
• Skien-, Langesund og Porsgrunn City Race
• Sørlandsgaloppen
• Sport8 - stafetten
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Merketest
Årets merketest ble arranger fra NRK Borgeåsen 3. september. Med god hjelp av mange POLere fikk 5 gull-, 4
sølv og 3 – bronsekandidater gjennomført merketesten. Alle bestod merketesten.
Oppsummering:
Totalt sett må vi vel si oss fornøyde med 2019. Vi har ikke gått drastisk ned i antall deltagere, selv om det ikke
er så bra som i foregående. Det er spesielt hyggelig at det er mange rekrutter i de yngste rekkene og at vi har
fått opp en gruppe på 5 til 7 stykker til ungdomsnivået.

Oversikt over treningene i POL-karusellen 2019:
Trening
23.4 Stridsklev u-skole
30.4 Stridsklev u-skole
7.5 Borge skole
14.5 Heistad speiderhus
21.5 Borgeåsen v/ NRK
28.5 Kverndammen
4.6 Skrukkerødtoppen
11.6 Heistadstranda
Gj. snitt

Gr.2 (20092010)
10
15
12
11
10
15
9
9
91

Gr.3 (20072008)
9
9
13
7
4
6
4
5
57

Totalt
32
38
35
30
22
32
24
24
237

Gr.1 (<- 2011)
12
9

Gr.2 (20092010)
12
11

Gr.3 (20072008)
7
5

Totalt
31
25

7
7
8
43

11
7
9
50

7
3
5
27

25
17
22
120

Gr.1 (<- 2011)
13
14
10
12
8
11
11
10
89

Oversikt over treningsløp, høsten 2019
Trening
20.8 Olavsberget
27.8 Klyve
3.9 NRK Borgeåsen
(merketest)
10.9 Tveten skole
17.9 Røyskattlia
Gj. snitt
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POL-deltagere på o-troll-leir siste10 år:

Gjennomførte merketester siste 10 år:

ÅRSTALL

Vår

Høst

ÅRSTALL

GULL

SØLV

BRONSE

2019

19

3

2019

5

4

3

2018

10

2018

1

8

7

2017

25

0

2017

3

3

13

2016

5

0

2016

6

4

1

2015

17

3

2015

9

10

7

2014

14

4

2014

5

10

7

2013

19

4

2013

6

4

11

2012

23

12

2012

9

9

9

2011

18

23

2011

9

11

9

2010

29

17

2010

7

10

10

Trangt på 1.plassen når de yngste skal ha premie – vårløpet Svanvik skole 2019
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Skoleorientering
Vi har også i år arrangert/hjulpet til med skoleorientering for skoler som har bedt om hjelp. I 2019 er det tre
skoler som har bedt om skoleorientering.
Gjennomført skoleorientering de siste 10 årene::
ÅRSTALL

Antall
skoler

Antall
deltakere

2019

3

345

2018

4

451

2017

3

350

2016

3

310

2015

5

731

2014

3+1

673

2013

3

298

2012

4

581

2011

7+1

782

2010

5+2

385

Barnas idrettsdag
Tradisjonen tro hadde POL en orienteringsstand på Barnas idrettsdag i Skienshallen. Av de 1000 barna som
deltok på idrettsdagen, fikk ca. 350 unge prøvd seg på belgisk orientering og snorløype.

Fra Barnas idrettsdag 2019
16
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Arrangement- og Kartseksjonen
Seksjonen har bestått av Jan Gatevold (leder), Hans Petter Eikedalen, Thore Kornmo, Dagfinn Torpe, Jørn
Langerud, Jostein Mehammer, Dag Ausen, Ole Johansson, Atle Remme og Magne Klovning

Arrangementsutvalget
Utvalget har bestått av Jan Gatevold (leder), Jørn Langerud og Jostein Mehammer

Arrangementer 2019
Kretsløp og nasjonale løp

Vårløpet

Vårløpet gikk denne gangen på det nye kartet vårt på Vollsheia ved Svanvik skole. Dagfinn fant
en fin utnyttelse av det vesle området vi har til rådighet, og Eli organiserte det hele enkelt og
greit. Med ca 250 løpere får vi være fornøyde i konkurransen med “masse annet” på denne tida
på våren.
Sørlandsgaloppen

Sørlandsgaloppen 2019 ble gjennomført i en noe kortere versjon enn vanlig. Kun 3 dager med
henholdsvis sprint, lang og mellom, og i tillegg var det en utradisjonell helg i SG-sammenheng
med nest siste helg i juni. Vi arrangerte sammen med Skien OK, og vi hadde et utmerket
samarbeid. Tilbakemeldingene, spesielt fra nøkkelpersonell, var veldig positive. Vi fikk denne
gangen ut teknisk skriv og PM i tide til at de stort sett fulgte “oppskriften”, og dermed fløt det
meste av seg selv. Vi begynner nå å få en god mal for SG. Løypeleggerne ga løpere fra hele
landet gode utfordringer i et meget variert terreng (basert på tilbakemeldinger fra løpere).
Arena var i skileikanlegget i Skien Fritidspark, og alle 3 løpa gikk derfra. Dette sparte oss for
mye arbeid uten at kvaliteten på løypene ble svekket
18
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Porsgrunn City Race

PCR gikk denne gangen fra Zimmermannsløkka på Vessia. Været, som var både kaldt og vått,
får ta skylda, sammen med at vi ikke hadde MOT.TV.-finale, for at deltakelsen gikk noe ned fra
året før. Vi får allikevel tru at de som startet koset seg verre i flotte løyper som ga en god del
veivalgsutfordringer.
Nærløp

Interne løp/arrangementer

*POL
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Kartutvalget
Utvalget har bestått av: Hans Petter Eikedalen, Thore Kornmo (leder) og Dagfinn Torpe
Geiteryggen-Rugtvedt, 1:10000
Kartet er nysynfart på laserkurver fra Trommedalsvein til «Kraftledningen» mot Findal, samt at det er gjort
revisjon mellom Trommedalsveien og Fritidsparken. Det gjenstår noe dugnadsynfaring i randsonene før
prosjektet avsluttes. Kartet ble utgitt til SG i juni 2019. Det er innvilget ca 100.000kr i spillemidler til prosjektet
med kostnadsramme på ca 300.000kr. Kartprosjektet er et 50/50- samarbeid med Skien OK.
Rognsbru-Fjeld, 1:10000
Nysynfaring på laserkurver pågår. Helge Gisholt har til nå synfart ca 7,5 km2 av totalt 14,5km2 som dekker det
gamle Fjeld-kartet og det gamle Rognsbru-kartet, samt i tillegg et nytt område sør for riksveien ved Idrettsmyra
som er tenkt brukt til trening. Dette området vil være tilgjengelig for trening fra sommeren av. Totalt er ca 6km2
er digitalisert. Kartprosjektet har en ramme på ca 700.000 og det er søkt spillemidler på 1/3 av dette beløpet.
Klyvetoppen, 1:4000
Sentrale deler av Klyvetoppen-kartet er revidert, samt at kartet er utvidet mot Rugtvedtkollen og i
ravineområdet langs Hulkaveien. Dette arbeidet er utført av Kjell Meen.
Porsgrunn, 1:4000
Kartet er også i år utvidet oppover mot Tollnes og oppdatert på Vessia ifb med Porsgrunn City Race, samt
utvidet noe på Eidanger, Dette arbeidet er gjort på dugnad av Magne Klovning.
Heistad-Skjelsvik, 1:4000:
Dagfinn Torpe jobber videre på dugnad med sprintkartet på Heistad. I år er Brattås-Skjelsvik synfart for bruk til
Vinter-jukola i januar.
Sandøya; 1:5000
Sandøya-kartet er nysynfart på laserkurver av Kjell Meen. Området er i tillegg utvidet med Løvøya.
Bjerketvedt (Nordre del av Valleråsen), 1:5000
Kartet er synfart av Kjell Meen. Noe digitalisering og justering gjenstår før kartprosjektet er ferdigstilt.
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Tur-O utvalget
Utvalget har bestått av: Dag Ausen (leder), Ole Johansson, Atle Remme og Magne Klovning
Årets salg av tur-o konvolutter var på nivå med fjoråret, ca 75 stk totalt hvis vi tar med tur-o pakkene som er
solgt digitalt. Det digitale salget på turorientering.no er ganske beskjedent. Antall deltakere på
turorienteringer.no under Porsgrunn o-lag har i år vært 75, omtrent som i fjor. Det er sendt ut ca 5 tur-o merker.
Tur- o salget har i år gitt et overskudd på ca. 10.000 kr.
Poster og turer er også i år lagt ut på turorientering.no og vi har videreført en tung satsing på tilbudet i
nærområdene. I år var hoveddelen av dette opplegget organisert som "Stolpejakt i Grenland" i samarbeid med
OK Skeidi og Skien OK. POL har hatt 100 stolper i området fra Klyve til Hovet og totalt var det 230 stolper fra
Langesund til Skien. En del av stolpene har også vært knyttet opp mot et kulturminne slik at det kom opp
informasjon om dette når deltakerne registrerte stolpen. Deltakelsen har økt betydelig fra 2018, og i år er det
registrert 134.261 stolpebesøk totalt i «Stolpejakten Grenland» gjennom sesongen (fra ca 1. mai ‐ 1. november),
en økning på 175% fra fjoråret. Totalt 4526 unike brukere (en økning på 60% fra 2018) har tatt en eller flere
stolper, 2249 har tatt 10 stolper eller flere, 274 personer har tatt mer enn 100 stolper og 84 har tatt alle 230
stolpene. %‐fordeling mellom menn og kvinner er hhv 42% og 58% basert på info fra de som har oppgitt kjønn.
Det reelle deltakerantallet er nok enda høyere. Vi vet at skolene benytter opplegget, men få elever har registrert
seg i Stolpejakt app‐en hvor statistikken over er hentet fra.Videre er det ofte flere som går sammen og
registrerer stolpebesøk på en telefon. Dette gjelder særlig barnefamilier. Vi regner derfor med at over 5000
personer har benyttet seg av tilbudet i 2019.
Tall for «Stolpejakten Porsgrunn» er 2173 registrerte deltakere (41% menn/ 59% kvinner), 47.176
stolperegistreringer. 153 personer har vært på alle 100 stolpene. 80% av deltakerne er mellom 20 og 66 år. I
tillegg har det vært tilbud om «Grønne turer»-poster i 6 områder rundt skolene som kun var nedlastbare fra
internett.
Også i 2018 har vi fått med flere annonsører/sponsorer, og vi takker Funnemark, Kiwi og Jonas B Gundersen
for støtten. I tillegg har vi fått tilskuddsmidler fra NOF /NIF og Porsgrunn idrettsråd. Dette har muliggjort
trykking og gratis utdeling av brosjyrer.
I år har vi hatt «tradisjonell tur-o» på Vealøs (øst), Kjørholt og i Oklungen (røde turer) og i Borgeåsen, Svanvik
og Kverndammen (blå turer), totalt 60 poster, 30 røde og 30 blå. Det har vært lagt ned mye arbeid med å merke,
sette ut og ta inn stolper og postflagg, i tillegg til å registrere alt på www.turorientering.no og
www.stolpejakten.no.
Turorienteringskomiteen har bestått av Magne Klovning, Ole Johansson, Atle Remme og Dag Ausen. I tillegg
har Rolf Lye, Jiri Urvalek, Kay Jørgensen, Eli Marie Wiig og Jon Skriubakken bidratt ifbm utsetting og
innhenting av poster, klargjøring av kart og produksjon av stolper. Flere medlemmer bidrar også med å selge
tur-o på arbeidsplassen sin.
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ØKONOMISEKSJONEN
Organisering av seksjonen
Leder

Hilde Vassend

Kasserer

Hilde Vassend

Sponsor-/ Markedsutvalg

Jon Skriubakken

Ansvarlig tøy

Hilde Rosenvold

Startkontingent

Dagfinn Torpe

Økonomiutvalget har i 2019 hatt som oppgaver å betale regninger, å føre regnskap, oppfølging av sponsorer
både i arrangement og på avtalesiden.
Årsresultat
Resultatet for 2019 viser et underskudd på kr.129.286,Vi har en synfarings kostnad på kr. 288.000, - som gjelder kart i Kilebygda. Det vil bli søkt om mva. komp og
spillemidler på synfaringen av dette kartet når det er ferdig.
Sponsorer
POL hadde 1 større sponsoravtale, Sparebank 1 avtalen som gir totalt kr. 40.000, -.
POL har også en sponsoravtale med Trimtex som gir gavekort til innsats og talentpriser.
POL har et godt samarbeid med sponsor og de stiller opp ved forespørsler med for eksempel premier til våre
arrangement i tillegg.
Dugnader
Dugnader er å bidra til å arrangere løp – ingen utenomsporstlige dugnader. Det utføres også et stort arbeid med
tur-orientering og Stolpejakten. Dette resulterer i penger frå NOF, kommune og private virksomheter.
Bingo inntekter
Etter en runde med bingo arrangører 2007 fra daværende utvalgsleder så ble POL kontaktet av Schrøders bingo
i Porsgrunn i september 2012 for å bli med inn som partner. Bingo virksomheter må avgi en prosentandel til
frivillige klubber og organisasjoner og det er en omsetningsgrense på kr. 700.000, - for hver klubb som er
partner.
Inntekten til POL i 2019 er kr 58.300, Oppfølgingen er å møte på statusmøter 2 ganger årlig og levere inn nødvendige søknader, årsberetninger og
regnskap til Lotteritilsynet.
Annonsesalg
Grønne turer har solgt noen annonser til grønne turer kart brosjyre. Total verdi kr.25.500,Økonomi i arrangementer
Vi har arrangert:
Porsgrunn City Race kr.15.795,Vårløpet: kr.17.827,22
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Sørlandsgaloppen kr. 136.848, Pre o, norgescup kr. 3139,-

Tilskudd og støtteordninger
Porsgrunn Kommune kr. 71720,LAM, Norges orienteringsforbund kr. 105.575, Porsgrunn kommune, spillemidler kr. 35.000, Norges orienteringsforbund, telt jakten kr. 5.000, Norges orienteringsforbund, aktivitetsmidler kr. 8.000, Idrettens studieforbund. VO midler kr. 4.224, Norges orienteringsforbund, aktivitetsstøtte kr. 4.000, Norges orienteringsforbund, aktivitetsstøtte kr. 3.000, DNB stiftelsen kr. 91.375, Støtte fra kretsen o troll leir kr. 7.000, Støtte fra kretsen o-idol kr. 6.400, Porsgrunn kommune, spillemidler kr. 37.000, MVA komp. Kr. 91.492, Sparebanken, gavefesten kr. 8.000, Norges orienteringsforbund, utstyrsmidler kr. 10.492, Telemark o krets, utstyr kr. 38.500, Norges orienteringsforbund, støtte pre o kr. 5.000, Stolpejakten kr. 21.000, Stolpejakten. Telemark Fylkeskommune kr. 25.000, Utgifter:
De største utgiftene våre er startkontingenter og aktiviteter for ungdomsgruppa og junior gruppa.

23

Pol-posten nr. 1-2020

INFO OG KLUBBMILJØ SEKSJON
Organisering av seksjonen
Leder:

Jorunn Isaksen

Fest og bevertning:

Anniken Ausen, Jorunn Isaksen, Sara Mathisen, Cathrine Næss

Web-utvalg:

Magne Klovning, Hilde Kristine Rosenvold,

Klubbhus:

Dag Ausen, Jon Arne Grammeltvedt

Nordens største produsent av
membraner og takbelegg for flate tak

Dugnadsgjengen i ferd med å reparer
taket på klubbhuset. Takk for innsatsen!
24
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Klubbmiljø
I tillegg til Rekrutt og sportslig er følgende arrangert i 2019:
Årsmøte ble holdt 14. februar med 26 stemmeberettigede. Kaffe, brus og kake ble servert.
POL stilte med mange i Borgertoget 17. mai, med etterfølgende tradisjonell samling på Kjølnes Gård
Medlemsmøte ble arrangert 15. november på Kjølnes Gård med utdeling av innsatspremier og premier til
klubbmestere. Det ble servert kaffe, te, brus, frukt og et bredt utvalg av kaker.
Hjemmesider og sosiale medier
Hjemmesiden til Pol fungerer bra og blir stadig oppdatert med informasjon og hendelser. Sportslig utvalg og
andre ansvarshavende for klubbens aktiviteter gir god og nyttig informasjon på sidene. Klubben har også en
egen Face book side som administreres av Siv Wiersdalen, Hilde Kristine Rosenvold, Anniken Ausen, Magne
Mathisen, Jon Skriubakken og Lars Ole Thunold. POL posten gis ut i 1 eksemplar i året – nr. 1 – som vil være
klubbens årsmelding.
Presse
Det har også i år vært en del pressedekning. Blant annet fra Sørlandsgaloppen og Porsgrunn City Race.
Vi har også fått gode oppslag på resultater til ungdomsløperne våre i forbindelse både med kretsløp og
nasjonale løp.
Så har leder opptrådt på NRK Telemarksendinga med bakgrunn i Stolpejakten – både på radio og TV.
Klubbhus
Kjølnes Gård, som vi har som klubbhus sammen med Porsgrunn og Omegn Turistforening (POT) er et gammelt
hus. Det har lenge vært behov for reparasjon av taket på hovedhus, og i fjor ble det lagt presenning på gavlen
som et midlertidig tiltak. I høst ble det klart at deler av taket måtte repareres, og takket være ildsjeler i POT
(Jakob, Tormod og Mogens) og POL (Kay), så ble taket reparert. Atle og Jan bisto med takduk fra Isola og
stilas fra Fjellstad AS, alt helt gratis. Stor honnør til dugnadsgjengen som fikk gjennomførte dette i mye dårlig
vær.
Øvrig vedlikehold, ute og inne er tatt godt vare på. Samarbeidet med POT fungerer tilfredsstillende. Lageret
vårt i låven er stort sett ryddig og oversiktlig, mens lageret i 2. etasje i hovedhuset trenger en ryddesjau. Her er
det lagret mye utstyr som bare delvis er i bruk samt mange ukurante premierester.
Huset leies for øvrig ut til medlemmer, med "vandelsattest" og gode referanser, og blir av og til derfor brukt til
konfirmasjon og lignende familiearrangementer.
Inntektene til klubbhuset er direkte støtte fra POL og POT. Utgiftene går til husleie, strøm, vedlikehold og
forsikringer. I desember fikk vi ettergitt husleie for 12 måneder fra kommunen som kompensasjon for
reparasjon av taket. Regnskapet føres av Jon Arne Grammeltvedt.
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SPORTSLIGE RESULTATER 2019
Norgesmesterskap
NM sprint (finale), Nydalen SK
D17-18 15. Elise Ausen
H17-18 16. Halvard Kornmo

D19-20 4.Hanne Vassend
H19-20 13. Håkon Kornmo

NM sprintstafett, Nydalen SK
DHHD 22. POL 1 (Hanne Vassend, Rasmus Mathisen, Halvard Kornmo, Elise Ausen)
30. POL 2 (Guro Vassend, Alexander Repstad Storemyr, Magne W. Mathisen, Kjersti A. Westin)
NM ultralang, Bjugn IL, Wing OK
D19-20 4. Hanne Vassend
H19-20 19. Alexander R. Storemyr
21. Rasmus Mathisen
NM langdistanse, OTO
H17-18 42. Halvard Kornmo
NM mellomdistanse (A-finaler), OTO
D17-18 DSQ Elise Ausen
H17-18 19. Halvard Kornmo
D19-20 29. Camilla L. Rosenvold

H19-20 26. Rasmus Mathisen
28. Håkon Kornmo
DSQ Alexander R. Storemyr

NM stafett, OTO
Damer
46. POL 1 (Kjersti Adéla Westin, Hilde Vassend og Sara Mathisen)
Herrer
49. POL 1 (Rasmus Mathisen, Halvard Kornmo og Magnus Aarhus Kinn)
55. POL 3 (Runar Torpe Lien, Dag Ausen og Magne W. Mathisen)
68. POL 2 (Håkon Kornmo, Thore Kornmo og Alexander R. Storemyr)
NM stafett junior, Verdal IL
D17-20
12. POL (Une Holtermann, Anine Kjørholt Lie og Elise Ausen)
H17-20
15. POL 2 (Alexander R. Storemyr, Anders L. Rosenvold og Håkon Kornmo)
Brutt POL 1 (Rasmus Mathisen, Halvard Kornmo og Tobias Mathisen)
NM natt, Østmarka OK
H17-18 13. Halvard Kornmo
27. Håvard Skriubakken
Hovedløpet for yngre, Tynset IF
Sprint
D16
2. Une Holtermann
17. Anine K. Lie
H15
40. Oscar Wiersdalen Thunold
Langdistanse
D16
5. Une Holtermann
15. Anine K. Lie
H15
49. Oscar Wiersdalen Thunold

Her ble H19-20 annulert pga arrangørfeil. Rasmus Mathisen og
Alexander R. Storemyr var på start

H16

6. Tobias Mathisen
42. Martin Ausen
43. Anders Rosenvold

H16

7. Tobias Mathisen
49. Anders Rosenvold
DSQ. Martin Ausen

Veteran VM langdistanse, Latvia
H60
2. Knut W. Mathisen
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Kretsmestre Telemark 2019
KM mellom, Bø OL
D15-16 Une Holtermann
D17-18 Maria G. Mehammer
D19-20 Hanne Vassend
D21
Maja Fjellstad Knutsen
D45
Siv Wiersdalen
D75
Eli Klovning
H15-16 Tobias Mathisen

H17-18
H19-20
H21
H40
H45
H60
H70

Halvard Kornmo
Rasmus Mathisen
Thore Kornmo
Lars Ole Thunold
Magne W. Mathisen
Knut W. Mathisen
Atle Remme

KM sprint, Notodden OL
D15-16 Une Holtermann
D17-18 Elise Ausen
D19-20 Hanne Vassend
D50
Hilde Vassend
D65
Inger Marie Johansson
D75
Eli Klovning
H15-16 Tobias Mathisen

H19-20
H45
H50
H55
H65
H70
H75

Håkon Kornmo
Magne W. Mathisen
Dag Ausen
Jan Gatevold
Ole Johansson
Atle Remme
Magne Klovning

KM lang, Sandefjord OK
D15-16 Une Holtermann
D21
Kjersti A. Westin
D45
Sara Mathisen
D50
Hilde Vassend
D55
Eli Marie Wiig
D65
Inger Marie Johansson
D75
Eli Klovning

H15-16
H19-20
H21
H45
H50
H55
H70

Tobias Mathisen
Rasmus Mathisen
Thore Kornmo
Magne W. Mathisen
Dag Ausen
Kjell Westin
Kay Jørgensen

KM stafett, Andebu IL
H13-16 POL 1 (Anders L. Rosenvold og Tobias Mathisen)
D17
POL 1 (Sara Mathisen, Elise Ausen og Kjersti A. Westin)
H17
POL 1 (Rasmus Mathisen, Dag Ausen og Alexander R. Storemyr)
D150 POL 1 (Hilde Kristine Rosenvold, Anniken Ausen og Eli Marie Wiig)
H150 POL 1 (Magne W. Mathisen, Jan Gatevold og Kjell Westin)
H195 POL 1 (Ole Johansson, Kay Jørgensen og Atle Remme)
KM-sprintstafett, Larvik OK
D13-16 POL 1 (Une Holtermann, Anine Kjørholt Lie og Julie Skårdal Aasen)
H13-16 POL 1 (Anders L. Rosenvold og Tobias Mathisen)
D17
POL 1 (Elise Ausen og Sara Mathisen)
H17
POL 1 (Rasmus Mathisen og Håkon Kornmo)

Klubbmestre 2019
D11-12
D15-16
D17
D40
D50
D60
D70

27

Sofie Wiersdalen Thunold
Anine Kjørholt Lie
Elise Ausen
Sara Mathisen
Hilde Vassend
Inger Marie Johansson
Eli Klovning

H11-12
H15-16
H17
H40
H50
H60
H70

Sondre Kornmo
Tobias Mathisen
Halvard Kornmo
Magne W. Mathisen
Thore Kornmo
Ole Johansson
Kay Jørgensen
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Presisjonsorientering
VM, Portogal
Temp-O:

23. Lars Jakob Waaler
29. Martin Aarholt Waaler

NM TempO:
2. Lars Jakob Waaler
6. Martin Aarholt Waaler
17. Ole-Johan Waaler
NM Pre-O
6. Lars Jakob Waaler
20. Martin Aarholt Waaler
29. Ole-Johan Waaler

Lars Jakob Waaler tok sølv i NM temp-o
28
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PLANER FOR SESONGEN 2020
Sportslig seksjon
Treninger
Vintertreninger på tirsdager som tidligere. Tilbudet for 8-12 åringer videreføres (se info fra rekruttutvalget).
Det kommer til å være ungdomstreninger (åpne også for voksne) ifm. med POL-karusellen som før. Det blir
POL-karusell frem til sommeren, og åpne klubb-treninger etter ferien.
Det vil fortsatt være o-teknisk trening på onsdagene. Opplegget vurderes utover i sesongen. Det vil bli arrangert
sprinttreninger i forkant av mesterskap og utover sesongen.
Det vil fortsatt jobbes med å få ansatt en betalt ungdoms-/juniortrener.
Samlinger
De fleste samlinger arrangeres i samarbeid med MOT.TV og kretslaget InTeam. Det vil bli planlagt en
motivasjonstur for ungdommen på høsten og en vintersamling i Rauland etter nyttår.
Klubbturer
I 2020 blir det klubbtur i forbindelse med Nordjysk 2-dages og til Sørlandsgaloppen.
Stafetter
Følgende stafetter blir det jobbet for å mobilisere deltagelse i:
- Tiomila. Målgruppe: 13-59 år
- Jukola/Venla: 17-79 år
- NM junior stafett: 16-20 år
- NM senior stafett: 17-59 år
- NM senior sprintstafett 17-59 år
- Pinseløp stafett. 13-16 år
- KM stafett. 13-79 år
- KM sprintstafett 13-79 år
- Night Hawk

Sørlandsgaloppen 2019, Skien Fritidspark. Ellen Mathisen diskuterer veivalg med sitt barnebarn Rasmus Mathisen
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Rekruttutvalget
Rekruttutvalget vil fortsette det givende arbeidet i 2020 etter følgende plan:
Arrangementer
• Høst- og vintertrening fra klubbhuset og Stridsklevhallen for aldersgruppa 8 år og eldre. Jogging, orientering, karttegnstafett, refleksjakt og andre lekpregede øvelser ute. O-bingo, styrke, lek og ballspill inne.
• POL-karusellen videreføres i sin nåværende form. Vi starter opp etter påske og holder på frem til sommerferien.
• Etter sommeren deltar rekruttene på klubbtreningene på tirsdager. Rekruttutvalget tilpasser klubbtreningene for rekruttene, og sørger for at det gode miljøet ivaretas med lekpregede aktiviteter.
• Rekruttutvalget arrangerer merketest i starten av september.
• Det arrangeres en rekruttleir i nærområdet for barn i alderen 8 til 12 år. Hauken, Skien og Skeidi inviteres til å delta.
• POL tilbyr skoleorientering. Rekruttuvalget vil bidra sammen med andre i klubben.
• Holde et foreldremøte i forkant av sesongen
Opplegg
• Enkelt og variert opplegg for gruppe 1 (rekrutter opp til 9/10 år). I denne gruppen er vi fortsatt avhengig
av at foreldre er med rundt løypa. Det vil bli lagt inn lek og sosialt opplegg som en del av treninga. For
eksempel EKT-løype, stafett, tegne sitt eget kart, skattejakt og lignende.
• Spisse det o-tekniske opplegget for 11-12-års gruppa. Rekrutter som har vært med lenge, og nærmer seg
ungdomsgruppen, bør få særskilt oppmerksomhet.
• Legge til rette for at helt ferske rekrutter får litt følgehjelp i starten. Nye rekrutter bør så raskt som mulig
begynne i den aldersgruppen de hører hjemme i.
• Bruke «råtass-opplegget» på enkelte treninger.
• Der området tillater det, organiserer vi lekpregede aktiviteter/stafetter før den o-tekniske økta. (karttegnstafett, skiskytterstafetter, klypestafett o.l.)
• Samarbeide tett med gruppa for 13 år og oppover, og ha en «flytende» overgang for "eldre" rekrutter.
• Oppfordre rekrutter til å være med på leir.
• Få med nye rekruttfamilier til å være med på klubbsosiale arrangementer.
Mobilisere 11-12-åringene til å delta i stafetter og andre "lavterskel"-løp i nærheten
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Arrangement- og kartseksjonen
Arrangementsutvalget

Kretsløp og nasjonale løp (K) og (NA)
Dato Løpsnavn

Løps
Kart
beskrivelse

Arena

Løpsleder

Løypelegger

Kjørholt

Jan Gatevold

Dagfinn Torpe

16.5

Vårløpet

Mellom (K)

Kjørholt

20.6

Fjelløpet

Lang+ (K)

Holtardalen
skisenter

Dag Ausen

21.6

Fjelløpet

Lang+ (K)

Holtardalen
skisenter

Knut Wiig
Mathisen

26.9

Porsgrunn City
Race

Langdistans
e (K)

Porsgrunn

Rådhuset

27.9

Kretsløp
m/MOT.TVfinale

Mellom (K)

Borgeåsen

NRK

Jon
Skriubakken

Hans Petter
Eikedalen

Kontrollør

Thore
Kornmo

Nærløp
Dato

Løpsnavn

Løpsbesk
rivelse

Kart

Arena

Løpsleder

Løypelegger

29.1

Vinterjukola

Nattløp,
fellesstart

Brattås

Brattås
skole

Jan Gatevold

Dagfinn Torpe

18.3

Vinterjukola

Nattløp,
fellesstart

Vollsheia

Svanvik
skole

Fam Thunold/
Wiersdalen

Lars Ole Thunold

16.4

Grenlandskaruselle
n

Sprint

Brevik

Rådhuset

30.4

Grenlandskaruselle
n

Poengjakta

Kverndamme
n

Nybergåse
n

7.5

Grenlandskaruselle
n

Mellom

Sandøya

Skolen

19.6

Øyfjell-løpet

Mellom

Øyfjell

Øyfjell
skule

20.8

Grenlandskaruselle
n

Lang

Finndal

Vollsveien

Jiri Urvalek

17.9

Grenlandskaruselle
n

Mellom
(fellesstart
m/gafling)

Ørvik

Heistad
Rema

Jan Gatevold

Vinterjukola

Nattløp,
fellesstart

Heistad

Speider
hytta

Vinterjukola

Nattløp,
fellesstart

Borgeåsen

NRK

Håvard
Skriubakken
Team69

Team69

Jan Gatevold

Jan Gatevold
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Interne løp
Dat
o
20.8

Løpsbeskrivelse

Kart

Arena

Klubbmesterskap Felles
med Skien, POL arrangerer

Finndal

Vollsveie
n

Løpsleder

Løypelegger
Jiri Urvalek

Kombinert
med GK

Arrangementsplan 2021-2025
År

Løp

Sted

Status

2021

NM-uka september

Dalene gård,
Kilebygda

Vedtatt på årsmøtet 2019 og søkt
forbundet. HK settes opp høsten 2019

2022

Fjelløpet, eventuell KM-helg

Til vurdering

2023

KM-helg (sprint, sprintstafett)

Til vurdering

2024

Fjelløpet

2025

Sørlandsgaloppen

Kilebygda

Jan Gatevold, leder arrangementsutvalget

Ordfører Robin Kåss feiret tildeling av NM 2021 sammen med POL
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Sørlandsgaloppen 2019, Skien fritidspark
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Kartutvalget

Rognsbru-Fjeld, 1:10000 (Utgis til NM 2021)
Ny-synfaring på laserkurver pågår. Helge Gisholt har til nå synfart ca 7,5 km2, og digitalisert ca 6km2 av totalt
14,8km2. Området dekker det gamle Fjeld-kartet og det gamle Rognsbru-kartet, samt i tillegg et nytt område
sør for riksveien ved Idrettsmyra som er tenkt brukt til trening. Dette området vil være tilgjengelig for trening
fra sommeren av, og vurderes brukt til vårløpet 2021. Kartprosjektet har en kostnadsramme på ca 750.000 og
det er søkt spillemidler på 1/3 av dette beløpet.
Porsgrunn, 1:4000
Kartet skal oppdateres i Hovenga og sentrum til Porsgrunn City Race. Dette arbeidet er gjøres på dugnad av
Magne Klovning.
Heistad-Skjelsvik, 1:4000:
Dagfinn Torpe jobber videre på dugnad med sprintkartet på Heistad. Brattås-Skjelsvik området ble ferdigstilt til
Vinter-jukola i januar Nå gjenstår Løvsjø/Lundeåsen før hele området mellom Heistad-stranda og Skjelsvik er
kartlagt.
Borgeåsen; 1:7500
Ny-synfaring av Borgeåsen påbegynnes av Helge Gisholt for utgivelse til vårsesongen 2021. Kartet har et
kostnadsestimat på ca 60.000kr.
Bjerketvedt, 1:5000 og Sandøya-Løvøya 1:5000
Kartene som er synfart av Kjell Meen i 2019 vil ferdigstilles og utgis våren 2020.
Annet:
Det gjenstår noe dugnadssynfaring i periferien på Geiteryggen-kartet som ble utgitt til SG2019 som vi må prøve
å få ferdigstilt i år.
Oppgradering til Ocad 2019 vil bli gjort. Dette er nødvendig i forbindelse med nye kartnormer og fordi vi må
ha nyeste versjon ifb. med kart og løypearbeid mot NM2021. Dette vil koste oss ca. 10.000kr pr år i
lisenskostnader.
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Tur-o utvalg
Det siste året har det vært jobbet med en samkjøring mellom «stolpejakt» og «turorientering», og det er nå signert
en samarbeidsavtale mellom NOF og Foreningen Stolpejakten, og 15 klubber er invitert til å delta i et pilotprosjekt
for Stolpejakten og Tur-O sesongen 2020. POL søkte om å delta og er plukket ut som en av de 15 klubbene.
Piloteringen starter opp tidlig på våren og varer frem til 1. september 2020. Arrangørklubber kan videreføre
konseptet ut sesongen, men piloten avsluttes 1. september for oppsummering, evaluering og videre anbefalinger.
Piloten vil teste følgende:
•
•
•
•

en felles app som inkluderer konseptene Stolpejakten og deler av dagens turorientering hos utvalgte klubber
en betalingsløsning for nedlastbare kart og sjekke ut betalingsvilligheten blant brukerne
poenglister for med og uten betalte kart og skal vurdere betydningen dette har for sluttbrukerne
i piloteringsperioden vil det være viktig å se hvordan klubbene kan tiltrekke seg nye medlemmer

Responsen på "Stolpejakten Grenland" har vært svært god og det blir spennende å se om vi kan få til et løft også
for tur-orienteringen i 2020. Det blir totalt 100 stolper fra Stridsklev til Borgeåsen/Vessia. 3 sponsorer er allerede
på plass (Funnemark, Kiwi og Jonas B), totalt kr 25.000. Vi trykker også i år reklamebrosjyre som deles ut i
postkasser og deles ut ulike steder. «Stolpejakten Porsgrunn» vil også bli delt ut til skoler og ulike institusjoner,
og vi tilrettelegger et tilbud slik at opplegget enkelt kan brukes til aktivitet i nærområdet.
Tur-o opplegget som planlegges vil være tilgjengelig både gjennom salg av tur-o konvolutter på utsalgssteder og
gjennom «Stolpejakten» appen, hvor brukere kan kjøpe «tur-o stolper» i tillegg til stolpene som er tilgjengelig
gratis. I 2020 planlegger vi å ha «røde turer» på Geiteryggen, Bjerketvedt og Sandøya og «blå turer» på Heistad,
Klyve og Bjørntvedt. Omfanget blir som tidligere år, totalt 60 poster. Nytt av året er at disse postene også kan
registreres i «Stolpejakt» appen.
Opplegget er ferdig planlagt og vil lanseres til påske forutsatt at snøforholdene er som hittil i vinter.
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Økonomiseksjonen
Mål

Å arbeide for å sikre balanse i driften av POL ved både å skaffe inntekter og ha kontroll på kostnader.
Tiltak
Fortsette arbeidet som er gjort i 2019 med fokus på:
•
•

Sponsoravtaler – arbeide med å forlenge avtale, og skaffe nye.
Søknader om støtte

Det vil ikke bli arbeidet med å skaffe dugnader.
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Informasjon og klubbmiljø seksjon
Klubbmiljø
Det blir klubbtur til Danmark og Nordjysk 2dagers i mars, Det blir tradisjonen tro deltagelse i folketoget 17.
mai og 17. mai arrangement fra Kjølnes Gård.
Hjemmeside og sosiale medier
Satsingen på å holde Porsgrunnol.no levende vil fortsette i 2020. Det er viktig å motivere medlemmer til å
benytte Instagram/Facebook og å melde inn historier som kan bidra til å gjøre hjemmesiden levende. Det er
også viktig å etablere arrangementer på facebook for å synliggjøre disse. Alle medlemmer bes like, dele og
kommentere facebooksiden til for å øke synligheten.
Elektronisk medlemsregister
Fra 1.1.2020 blir alle idrettslag i Norge pålagt å benytte elektroniske medlemsregister som eneste løsning. POL
har vært etablert på NIF sin løsning i tre år. Det er svært viktig at deltagere på POL-karusell blir registrert med
riktig kontaktinformasjon som trengs for registeret.
Klubbavis
POL-posten gis ut en gang årlig som vil være årsmelding og planer for året.
Presse
Videreutvikle samarbeidet med lokale og regionale aviser.

POL er synlige i Borgeertoget 17. mai 20
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Returadresse: POL-posten, Torvgardveien 14, 3913 Porsgrunn
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