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Styret 2022: 
Leder   Pål Bårdsen 
Nestleder   Tone Torgersen 
Økonomi   Haldis Glendrange 
Styremedlem  Morten Sørli Ronæss 
Styremedlem  Øyvind Rummelhoff 
Vararepresentant  Harald Kalager 

 

Valgte verv:         
Kontrollkomite Pål Gjerden 
   Berit Ebbell Moi Olsen 
   Arne Østensen (Vara) 
 
Valgkomité   

Arne Kristian Espedal 
Bjørn M. Alsaker 

   

Utvalg:         
Anleggsutvalg Torbjørn Evensen 
   Arne Østensen 
   Stein Arne Olsen 
   Morten S Ronæss - Materialforvalter 
   Pål Bårdsen 
 
Arrangementsutvalg  

Knut Jonas Espedal (Utvalgsleder) 
Øyvind Rummelhoff  
Kjetil Wirak (Tur-O ansvarlig) 
Jørgen Nilsen (jule og postjakt ansvarlig) 

 
Sportslig utvalg   

Harald Kalager (Sportslig leder) 
Tone Torgersen (Utvalgsleder) 
Leif Kjetil Hinna Gausel  
Tord Carlsson 

 
 

Virksomhet   
Styret har avholdt 5 styremøter i løpet av året, alle bortsett fra ett på nett, i tillegg til kontakten på løp, 
telefon og via e-post. De ulike utvalgene har gjennomført møter etter behov.   

Virksomheten beskrives i rapportene fra de forskjellige utvalgene. 
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Rapport sportslig utvalg 
Sportslig utvalg har i 2022 bestått av Harald Kalager (Sportslig leder og trener), Tone Torgersen, Leif 
Kjetil Hinna Gausel og Tord Carlsson, som alle har vært trenere for O-kids gjennom året. I tillegg har 
flere andre medlemmer bidratt til oppfølging av utvalgets aktiviteter.  

Sportslig utvalg har hatt ansvar for rekruttering, klubbtreninger inkludert torsdagsløp, laguttak og 
sportslig oppfølging av klubbens barn og unge. Utvalget har utarbeidet sesongbaserte treningsplaner og 
organisert treningene gjennom året. 

 

O-kids  
O-kids har hatt treninger i Sørmarka og andre skogsterreng i sommerhalvåret, og fra Tjensvoll skole i 
vinterhalvåret. I 2022 har 35 barn har deltatt på 5 treninger eller mer, og 20 av disse har vært med gjen-
nom hele året. Jevnlig kommer nye interesserte for å bli med og i år har vi fått med flere familier hvor 
både foreldre og barn deltar. Det er veldig gøy. 

I høst var vi på utkikk etter en ungdomstrener, og var da så heldig å finne 17 år gamle Linnea. Hun akti-
viserer barna med oppvarming, oppfølging, trening og lek så de andre får mer tid til å fokusere på o-tek-
nisk opplæring og oppfølging. Det fungerer veldig bra, og alle barna elsker Linnea. 

Vi har lagt opp til varierende treningsøkter med ulikt o-teknisk fokus, og hatt felles kveldsmat ca. en 
gang hver måned.. Pølser i brød, risgrøt før jul grøt enkle brødskiver med Nugatti faller godt i smak og 
lager en fin sosial ramme etter trening.  

Flere fra o-kids gruppen deltar nå på o-løp også utenom treningene. Vi har jobbet målrettet for dette med 
informasjon i forkant, felles oppmøte på løp, gjennomgang av løyper med de som får kartet på forhånd, 
individuell oppfølging og sosialt fokus på løpene. Gledelig å se at flere vil prøve seg igjen, og resulta-
tene tilsier at treningen fungerer – flere løper godt! 

Informasjon til medlemmene ble effektivt kommunisert via Spond-appen. Her tar vi påmelding til hver 
trening og har dialog med medlemmer og foreldre ved behov. 

Der et stort spenn i alder, fra 5 til 15 år, med hovedtyngde rundt 8-12 år. Det er stort spenn i gruppa på 
både alder og nivå, så vi kjørt adskilt opplegg Ny og B-gruppe etter felles oppvarming. Dette fungerer 
stort sett godt. 
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Fornøyd gjeng på familievennlig tur til Sørlandsgaloppen 

Ungdom/voksen  
Ungdomsgruppa venter på at nye medlemmer skal vokse til, og det ser lovende ut for årene som kom-
mer. 

Fra høsten startet vi opp med intervalltrening for ungdom/voksen hver onsdag (når det ikke er nattløp) 
og dette har vært et fint opplegg gjennomført for de fremmøtte. I tillegg er vi heldig som har engasjerte 
medlemmer som lager treningsopplegg og inviterer klubbkamerater med på tur utenom de oppsatte ti-
dene. Alt kommuniseres på Spond. 

Treningsleir 
Sportslig utvalg evaluerte 2021-treningsleiren til en så bra suksess at vi arrangerte det samme opplegget 
igjen i på Gramstad 2.-4. september. Harald stod igjen for et lærerikt o-teknisk treningstilbud til nye og 
rutinerte løpere. Ungene fikk overnatte fredag til søndag, og lørdag kombinerte vi treningsleiren med o-
troll leir med over 50 O-troll fra hele Rogaland. Vi hadde to økter lørdag, og pizza til lunsj.  Høyde-
punktet var igjen myrfotball, nå visste vi jo hvor den våteste myra var, og det var greit å kunne sende o-
trollene hjem etter et bad i myra.  

Gramstad var et godt egnet sted for treningsleir, med gode muligheter for å både ny- og a-løyper samt 
kort vei til Stavanger som gjorde arrangementet rimelig enkelt å få til både for sportslig utvalg og delta-
kere. 
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Treningsleir: Samme myr, minst like gøy. 

Rekruttering 
Sportslig utvalg har ikke prioritert rekruttering i 2022, men vi har tatt godt imot de som har funnet oss 
på egen hånd. Vi har fokusert på å ta vare på de vi har og de som kommer, gi de opplæring og utford-
ringer på sitt nivå og bygge sosial tilhørighet i det etablerte treningsmiljøet.   

Klubbtur 
Årets store klubbtur gitt til Sørlandsgaloppen i Vestfold / Telemark. En fin gjeng med nye og rutinerte 
løpere hadde fine dager med utfordrende orientering, flott natur, bading, grilling og mye sosialt. 

Laguttak 
Harald Kalager har, som sportslig leder i utvalget, stått for laguttak til stafetter. Målet er å ha en ryddig 
åpen prosess rundt laguttak, for å både ivareta løperne og danne best mulige lag. 
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Rapport anleggsutvalg 
Utvalget har i året bestått av Torbjørn Evensen, Arne Østensen, Stein Arne Olsen, Morten Ronæss og Pål 
Bårdsen. Utvalget har hatt to møter i 2022, i tillegg til kommunikasjon på epost, telefon og på løp. 

Kart 
Klubben har kart over mange områder, og det er mye jobb som utføres for å holde kartene oppdatert. 
Mesteparten av kartarbeidet blir gjort på dugnad. Dette er arbeid med synfaring, rentegning, digitalise-
ring av gamle kart, nyutgivelser og revisjoner av eksisterende kart, men vi har ikke kapasitet til å oppda-
tere alle kartene selv, og vi har i år bestilt profesjonelle synfarere til å lage nye kart over Krossberg og 
Ølbergskogen som skal bli klare i løpet av 2023. 

Det meste av kartarbeidet utføres av medlemmene i kartutvalget, men i tillegg har Jørgen Nilsen laget 
tre nye skolekart og andre medlemmer har også bidratt med bidrag til oppgraderinger på eksisterende 
kart. 

Følgende kartarbeider er utført eller har pågått i 2022:  

• Vannassen, nytegning, spillemidler er utbetalt. 

• Våland, nytegning, kartkontroll pågår og blir utgitt våren 2023 

• Dysjaland skole – Nytt skolekart 

• Grannes skole – Nytt skolekart 

• Skadberg skole – Nytt skolekart 

• Vistnestunet – skolekart/instruksjonskart, pågår 

• Krossberg, pågår (Skogsopplevelser) 

• Ølbergskogen, pågår (Skogsopplevelser) 

 
I tillegg har flere andre kart fått oppdateringer, ofte i forbindelse med løp og arrangement.  

Klepp IL har ikke aktivitet og ønsker at kartene/terrengene deres overtas andre klubber, vi har søkt om å 
få overta området på Lye/Åsen. Om vi får dette vil avklares våren 2023. 

Det er spesielt mye arbeid å holde de bynære kartene oppdatert på grunn av hyppige endringer i ter-
renget, slik at disse kartene ofte vil kreve oppdateringer før et arrangement. Her er vi avhengige av at 
løypeleggere gir tilbakemelding om endringer.  

Kartarkivet ligger lagret i en skyløsning med programvaren Nextcloud. Kartarkivet «O-cloud» fungerer 
godt, og det er enkelt å dele lesetilgang til kartfilene til alle som har bruk for dette. Dette systemet har 
også mange nyttige funksjoner for samhandling. Systemet er også tatt i bruk av andre utvalg. Systemet 
kjøres på en privat server, men sikkerhetskopier tas jevnlig og lagres på andre maskiner. 

SO-hytten 
I SO-hytten er nesten alt av klubbens materiell lagret. Postmateriell står nå lett tilgjengelig rett innenfor 
døren. Det er montert nøkkelboks på ytterveggen slik at det er enkelt for alle å få tilgang til utstyret.  

Vi har i løpet av året lagt planer for oppgradering av hytten. Viktigste tiltak er å bytte taktekking slik at 
hytten blir helt tett. Deretter er planen å få laget et større oppholdsrom slik at det er mulig å bruke hytten 
som et møtelokale hvor man eksempelvis kan ha felles kvelds etter trening. 

Mye arbeid gjenstår før hytten kan brukes til mer enn lager, men til dette fungere den bra.  

Materiell 
Vi har ikke hatt problemer med postutstyr i år, men har supplert med en god del postmateriell, og mer er 
bestilt slik at før 2023 sesongen starter vil vi ha nok postenheter til arrangement både med poster på 
bukk, men også i snor, noe som forenkler jobben med å få med postene, spesielt til treninger og nærløp. 
Ved behov suppleres det med materiell.  
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Rapport fra Arrangementsutvalget 
Arrangementsutvalget (AU) har i år bestått av Øyvind Rummelhoff (styrets representant) og Knut Jonas 
Espedal (leder). Komiteens skal iht. mandat sørge for arrangører til alle SO sine: 

• Kretsløp 
• Nærløp 
• Bedriftsløp 
• Karusell-løp (2-mannsstafetter, høst, vinter, natt etc.) 
• Tur-orientering / Julejakten etc 
• Kurs knyttet til gjennomføring av arrangement (løypelegging, tidtaging osv.) 

 
I løpet av våren 2022 opphevet myndighetene alle Covid-19 restriksjoner og året ble derfor mer normalt 
både når det gjelder type og antall arrangement enn det som var tilfellet i både 2020 og 2021. Vi må si 
oss rimelig godt fornøyd med å ha arrangert 22 små og mellomstore arrangementer med til sammen 
1298 deltagere. Dette er 1 arrangement mer og nærmere 200 deltagere flere enn det vi erfarte i fjor. I til-
legg arrangerte klubben 2 bedriftsløp.  

AU sender en stor takk til alle arrangørene som står på og holder medlemmene i aktivitet gjennom året. 

SO Arrangement - 2022  
Dato Type løp Sted/ kart Ant. 

delt- Løpsleder Løypelegger 

27/1 Torsdagsløp Tjensvoll 38 Morten Ronæss 
23/2 Natt-løp Krossberg 39 Ø. Rummelhoff 
24/2 Torsdagsløp Tjensvoll 20 Morten Ronæss 
31/3 Torsdagsløp Sørmarka 37 T. Torgersen  
28/4 SO-Cup Vannassen 90 Thomas Schive 
10/5 Ungdomscup Krossberg 93 Ø. Rummelhoff T. Evensen 
2/6 Sørmarkstafetten Sørmarka 63 Ø. Amundrud P. Bårdsen 
23/6 SO-Cup  Gausel 39 L.K.H. Gausel 
27/7 2-mann stafett Vannassen 24 P. Bårdsen 
23/8 Ungdomscup Storhaug 98 Anne Garsrud Ø. G. Tvedt 
25/8 SO-Cup Tastaveden 48 E. Karsen N. Karlsen 
03/9 O-Troll leir/Trening Gramstad 37 Tone Torgersen Harald Kalager 
18/9 Sprint Gausel 67 S.A. Olsen K. J. Espedal 
29/9 SO-Cup Krossberg 52 H. Glendrange S. Glendrange 
30/9 KM-Natt Madlatua 52 M. Ronæss P. Gjerden 
27/10 Torsdagsløp Universitetet 39 P. Bårdsen H. Kalager 
20/11 Høstkarusell 1 Ulsnes 59 Ø. Rummelhoff 
25/11 Høstkarusell 2 Madlatua 70 K.J. Espedal 
1/12 Torsdagsløp Gausel 30 L.K.H. Gausel H. Kalager 
10/12 Høstkarusell 3 L. Stokkavatn 64 Pål Bårdsen 
21/12 Nattløp Sørmarka 46 P. Bårdsen E. F. Nilsen 
26/12 Vaulens juleløp Sørmarka 139 Fam Skjæveland 
 22 løp med tilsammen 1298 deltagere  

I tillegg arrangerte klubben 2 bedriftsløp: 

På Kvernevik 23. mars med Lars-Rune Larsen Basso som løypelegger og Øystein Amundrud som 
løpsleder. 

I Sørmarka 1. juni med Pål Bårdsen som løypelegger og Jan Kenneth Polle som løpsleder. 
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Turorientering  
Også i 2022 har klubben hatt Turorienterings opplegg, og 11 kart har vært tilgjengelig på nett på 
http://turorientering.no/stavangerorientering/ hvor det også har vært mulig å kjøpe enkeltturer. 6 av disse 
turene var lett tilgjengelige “grønne turer” til fri nedlastning. Antall solgte kart har gått litt ned i forhold 
til «Korona-årene» 2020-2021, men er fortsatt på et høyt nivå i forhold til åra 2012-2019.  

Turorientering ble gjennomført på disse kartene: Byhaugen, Eltravåg, Finnøy (nytt kart), Sørmarka og 
Tananger samt grønne turer på Badedammen, Fjøløy, Hjelmeland, Tjensvoll, Ulsnes og Vannassen. 

Alle turer ligger på http://turorientering.no/stavangerorientering/ hvor man kan kjøpe tur-o pakker eller 
enkeltturer og skrive disse ut selv. Opplegg med Grønne turer ble videreført og 6 gratis grønne turer var 
tilgjengelig for nedlastning for alle. Postbesøk kan registreres på nett. 

Som vanlig kunne man kjøpe komplette konvolutter hos Intersport Østervåg og på STFs Tursenter. 

Det er solgt 107 konvolutter «analogt», ned fra 138 i fjor. I tillegg er det kjøpt 49 (52 i fjor) pakker og 
163 (125 i fjor) enkeltturer på nett. Det er lastet ned 784 grønne turer i 2022 mot 1278 turer året før. 
Noen av de grønne turene var gjennomførbare for deltakere med rullestol/barnevogn. 

 

 
Mest populære tur: Vannassen, 147 deltakere. Mens turen færrest tok var Hjelmeland med 44 deltakere. 

Kjetil Wirak har hatt hovedansvaret for Tur O i 2022. Andre kartansvarlige har vært Knut Feldmann, Arne 
Kristian Espedal, Knut Jonas Espedal, Bjørn Alsaker, Øyvind Rummelhoff, John Abrahamsen og Pål 
Bårdsen. 
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Julejakten 2022 
Årets julejakt har fungert meget bra med mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne.  

Kolumbus kom med en forespørsel en stund før advent og lurte på om vi ønsket å være med på en 
annonsekampanje på nettsider som blant annet Aftenbladet.no, vg.no (gratis for vår del). Dette har gitt 
mange nye deltakere.  

«Jungeltelegrafen» har også gjort sitt for den gode økningen.  

Mange spennende postplasseringer ble valgt av fadderne, med veldig jevnt besøk på alle postene. 
Faddere var Haldis, Turid, Sverre og Brit Vivian.  

• Totalt ble det gjort 2809 registreringer, som er en økning på 30,7%.  
• Antall deltakere med registreringer var 180, som er en økning på 29,5%. 
• 90 deltakere hadde registrert alle postene, en økning på 28,6%.  

 
I år er var det få deltakere med bare én registrering, og viser at de som deltar går aktivt inn for å finne 
postene med nedlastet kart.  
Stavanger kommune ga 25.000, - i stimuleringsmidler til Julejakten i 2022.  

Postjakten 2022 
Postjakten var to-delt i 2022, der første arrangement var vinter-tur-o som startet 1. januar og sto ute til 
slutten av mars med 30 poster fordelt på 5 kart. Litt mer utfordrende og noe sti-gåing som gjorde at ikke 
alle postene kunne nåes med barnevogn. 

• Totalt ble det gjort 2629 registreringer.  
• Antall deltakere med registreringer var 132. 
• 57 deltakere hadde registrert alle postene.  

Postjakten ble også arrangert i den europeiske mobilitetsuken i september der Stavanger kommune bidro 
med premier og annonsering i Stavanger Aftenblad og TV-Vest. I 2022 ble det lagt til rette for sykkel-
orientering med fin rundtur på ca. 15 km. med 20 poster utplassert.  

• Totalt ble det gjort 1592 registreringer med 20 poster. Pr. post gir det en økning på 28,2%.  
• Antall deltakere med registreringer var 100, som er en økning på 12,4%. 
• 64 deltakere hadde registrert alle postene, en økning på 25,5%.  

Sommer O-skole 
27-29 juni arrangerte klubben ‘Sommer O-skole’ i Sørmarka. Dette var et tilbud i skoleferien for barn 
mellom 9 og 14 år. Både erfarne og nye løpere var med, til sammen 11 deltakere.  

Dina Torgersen, Solveig Nicolaisen og Audun Skartveit hadde ansvar for planlegging av det o-tekniske, 
og utarbeidet et variert og spennende orienteringsopplegg for alle tre dagene fra 09:00 til 15:00. O-sko-
len ble avsluttet med o-løp og grilling siste dagen, der også noen foreldre deltok. 

Kommunikasjon og synlighet  
Klubben benytter sin egen hjemmeside (http://o-klubb.no) som primær informasjonskanal. Her blir in-
formasjon om blant annet klubbaktiviteter, turer og løp annonsert. Videre sendes det u-jevnlig ut SO-
eposten fra klubben med informasjon om nært forestående aktiviteter og løp. Alle O-Kids aktiviteter 
sendes ut i Spond. Klubben er tilgjengelig på e-post (stavanger@o-klubb.no) eller via utvalgenes egne 
e-postadresser (se oversikt på hjemmesiden). 

Eventor (http://eventor.orientering.no) er o-sportens terminliste og resultatarkiv hvor påmelding foretas 
til både interne klubbarrangement, lokale og nasjonale løp. På Eventor er det også integrert løpsanalyse-
verktøyet Livelox. 

Klubben har også en egen side på Facebook hvor informasjon fra hjemmesiden kan legges ut, men 
denne oppdateres sjelden. Klubben har også en Facebookgruppe, ‘Stavanger OK medlemmer’, hvor de 
av klubbens medlemmer som er aktive på Facebook kan kommunisere seg imellom om løp og arrange-
ment mm.  
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Statistikk sesongen 2022 
I statistikken under deler SO løpene opp i 5 grupper. 
Løp i Rogaland fordeles på 3 grupper:  

1) Kretsløp 
a. KM / DM 
b. Tour de O 
c. Andre kretsløp 

2) Nærløp 
a. Tirsdagsløp 
b. SO-cup 
c. Andre klubbers klubbmesterskap 

3) Treningskaruseller 
a. Vinterkarusell 
b. Høstkarusell 
c. Nattløpene 
d. SO-torsdagsløp (Tjensvoll) 
e. GIL/EOK klubbløp  

   
Løp utenom Rogaland på 2 grupper: 

1) Norge utenom Rogaland - Løp i Norge, som er registrert i Eventor.  
2) Utlandet - Denne informasjonen må vi stort sett få på e-post fra de som har vært utenlands. 

 
129 løpere har representert SO i år og totalt 1668 starter i inn- og utland. 

Årstall  
(unike løpere) 

2022 
(129) 

2021 
(122)  

2020 
(136) 

2019 
(142) 

2018 
(136) 

2017 
(128) 

2016 
(139) 

Kretsløp  320 136 180 365 305 357 412 
Nærløp  230 262 552 388 345 537 648 
Treningskaruseller  780 280 359 591 555 614 628 
Norge u/Rogaland  159 160 95 277 281 332 257 
Utlandet  177 15 7 318 403 356 309 
Til sammen  1668 853 1193 1939 1889 2196 2254 
Gjennomsnitt per løper 12,9 7,0 8,8 13,7 13,9 17,2 16,2 
Klubbmesterskap  95 91 89 90 88 76 101 

 
Vi har i år en framgang i aktive medlemmer, og en god oppgang i antall starter totalt. I 2022 hadde vi 
samme deltakelse i sommerløp som i 2021. SO hadde totalt 82 starter på Sørlandsgaloppen mot 66 i 
2021. Det har vært færre nærløp i år og på kretsløp har vi hatt 144 flere starter enn i 2011.  

Flest startende hadde vi på et torsdagsløp på Vannassen i april med 51 og juleløpet med 49. 

Fremdeles foregår det egentrening, også via Eventor, der vi løper ukas løyper, og tilsvarende opplegg, 
hver for oss uten å registrere resultater. Disse er ikke med i statistikken.  

Klubbmesterskapet har som vanlig vært gjennomført som en serie på flere løp. Vi har noen egne 
klubbløp (SO-cup) og bruker vanligvis resultatene fra enkelte Ungdomscup-løp i tillegg.  

I statistikken står totalt antall unike deltakere i klubbmesterskapet per år.  

Antall starter i forbindelse med løp som inngår i klubbmesterskapet står i de andre linjene og er med i 
summen over. Det er gledelig at klubbmesterskapet holder seg i popularitet. Hele 95 av klubbens 
medlemmer har løpt minst et av disse løpene - i alt 268 starter. Det er 10 ulike løp med i årets serie.  

I 2022 hadde vi en junior-løper fram til sommeren, - Sara M. Nystrøm Olsen.  Dessverre mistet vi henne 
til NTNUI fra høsten.  

Espen Fyhn Nilsen har 50 løp i utlandet og totalt 76 løp som er desidert mest. På 2. og 3. plass kommer 
Haldis Glendrange og Turid Nystrøm med henholdsvis 58 og 49 løp. 29 løpere har 177 starter i utlandet.  
42 løpere har 159 løp utenfor Rogaland i Norge. 
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Når det gjelder 2022 aktivitetsnivå for våre jente og gutteløpere så registrerer vi en fremgang 
sammenlignet med 2021 og det er veldig kjekt å se at vi per i dag har 35 aktive løpere under 17 år som 
står for om lag 20% av klubbens totale deltagelse på løp. For en fullstendig oversikt over 2022 
deltagelse for H/D 10-16, se tabellen under.  

Løpsstatistikk for løpere under 17 år: 
Navn Fødselsår antall 
Lars Nicolay Basso Nygård 2006 2 
Audun Skartveit 2007 12 
Kristian Skartveit 2007 5 
Sven Nøkling Kirkesola 2008 6 
Mia Husøy Bjordal 2009 5 
Erik Solensteen Strand 2009 2 
Magnus Svendsen Folkvang 2010 4 
Lars Elias Hinna Gausel 2010 4 
Astrid Karin Garpe 2010 35 
Even Martinsen 2010 18 
Rikke Husøy Bjordal 2011 10 
Filip Sunde 2011 1 
Odin Johansen 2011 4 
Sara Salomon 2011 1 
Vårunn Torsnes Semb 2011 6 
Einar Sjursø Johannessen 2011 29 
Martine Alsaker Balle 2012 1 
Ester Tuva Garpe 2012 40 
Johan Hinna Gausel 2012 23 
Eirik Veen Gjedrem 2012 2 
Lilja Kallevåg  2012 4 
Ane Martinsen 2012 1 
Karl Tindeland Nesse 2012 1 
Thor Prestholt 2012 7 
Hedda Halsne 2013 21 
Ragnhild Sjursø Johannessen 2013 6 
Filip Kro 2013 1 
Edvine Torsnes Semb 2014 3 
Aleksander Jack Ødegaard 2014 1 
Idunn Sjursø Johannessen 2015 2 
Annika Hiem Polle 2015 12 
Silje Marie Hinna Gausel 2015 32 
Maja Elise Torgersen 2016 14 
Sigrun Prestholt 2016 3 
Eric Hiem Polle 2017 7 

 35 325 

 Antall Løpere Antall løp 

 

Medlemstall 2022 

 Kvinner Menn Totalt 
Medlem over 17 år 51 88 139 
Medlem under 17 år 29 33 62 
Støttemedlemmer 3 4 7 

   208 
Statistikkfører: Haldis Glendrange.  
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SO-Cup 2022 – Klubbmestere  
J 10-12  Astrid Garpe 
G11-12  Einar Johannessen og  
                          Even Martinsen 
G13-14  Sven Nøkling Kirkesola 
H 15-16 Audun Skartveit  
J 17-59  Tone Cecilie Nystrøm 
G 17-59  Stein Arne Olsen 
J 60 -  Anne Garsrud 
G 60 -  Kjetil Wirak 
 

Kretsmesterskap 2022  
SO-løpere som oppnådde plassering blant de 3 beste i sin klasse: 
KM Sprint Vindafjord 
 D70  Turid Nystrøm  1. plass 

          Gry Thengs  2. plass 

 

KM mellom Haugesund 
 D70  Haldis Glendrange 1. plass 

          Turid Nystrøm  2. plass 

 H70  Svein Glendrange 2. plass 

 

KM lang Måheia 
 D 50 Tone C. Nystrøm 3. plass 

 D60 Anne Garsrud  1. plass 

 D70 Turid Nystrøm  1. plass 

  Haldis Glendrange 2. plass 

 H21 Jack Kosky  1. plass 

 H50 Stein Arne Olsen 2. plass 

 H60 Kjetil Wirak  1. plass 

  Bjørn Alsaker  2. plass  

  Torbjørn Evensen 3. plass 

 

KM stafett Måheia 
 H17  SO 1. lag  3. plass 

  Harald Kalager 

  Thomas Schive 

  Jack Kosky 

 

Vestlandsmesterskapet 
Her deltok Astrid og Ester Garpe fra SO.  Astrid ble nr. 1. i lang og nr. 2 på mellomdistanse i D11-12 

Ester var i kl. D9-10 som er urangert, men hun hadde to gode løp med beste tid i klassen på 

mellomdistansen. 

 

Veteranmesterskapet 
4 SO-løpere var på Veteranmesterskapet. 

Arne Kristian Espedal hadde en fin 3. plass på sprinten. Stein Arne Olsen hadde 4. plass på sprinten og 

på mellom. Ellers deltok Øystein Amundrud og Kjetil Wirak. 

 

Hovedløpet 
I år var Hovedløpet lagt lokalt til Sandnes.  Men vi hadde dessverre ingen deltakere der. 
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Norgesmesterskap 2022 
NM sprint Jr. 
Her deltok Sara M.N. Olsen med en fin 5. plass i D19-20 

 

NM knockout sprint 
Her deltok Sara M.N. Olsen med en fin 6. plass i D19-20 

 

NC mellom 
Her deltok Sara M.N. Olsen med en fin 4. plass 

 

NM ultralang 
Her Deltok Sara M. N. Olsen med en fin 7. plass 

 

I NM uka deltok Sara M.N. Olsen og Harald Kalager.  Beste plassering ble 5. plass på langdistansen for 

Sara. 

Norgescup Sammenlagt 
D19-20 Sara Nystrøm Olsen  6.plass 

Rogalandsrankingen 2022  
H11-12 Einar Johannessen  2. plass 

 H17 Harald Kalager   5. plass 
  Jack Kosky   6.plass 
 H50 Pål Bårdsen   4. plass 
  Øystein Amundrud  6. plass 
  Bertrand Denieul  8. plass 
 H60 Kjetil Wirak   1. plass 
  Bjørn Alsaker   2. plass 
 H 70 Finn Morten Årstad  2. plass 

Svein Glendrange  3. plass 
 D11-12 Astrid Garpe   3. plass 
 D60 Anne Garsrud   1. plass 
 D70 Turid Nystrøm   1. plass 

Haldis Glendrange  2. plass 
Gry Thengs   3. plass 
 
 

Representasjon 2022  
Rogaland orienteringskrets:     
Pål Bårdsen:    Styremedlem - Informasjon og mediekontakt 
Espen Fyhn Nilsen:  Medlem utvalg - TEK 

Haldis Glendrange:   Regnskap 

På RO’s ting 2021 deltok Haldis Glendrange på vegne av klubben. Pål Bårdsen deltok gjennom sin rolle 
i kretsen.  
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Deltakermerket 
Deltakermerket gis til barn og ungdom t.o.m. 16 år; gull, sølv og bronse. Deltakerpoeng er beregnet ut 

fra både deltakelse på treninger og løp. I 2022 har 35 stk. kvalifisert seg til merke. Det er en økning på 9 

merker i forhold til 2021.  

Navn Merke 
Ester Tuva Garpe Gull 
Astrid Karin Garpe Gull 
Silje Marie Hinna Gausel Gull 
Einar Sjursø Johannessen Gull 
Johan Hinna Gausel Gull 
Hedda Halsne Gull 
Even Martinsen Gull 
Maja Elise Torgersen Gull 
Audun Skartveit Gull 
Annika Hiem Polle Gull 
Rikke Husøy Bjordal Gull 
Thor Prestholt Gull 
Eric Hiem Polle Gull 
Sven Nøkling Kirkesola Gull 
Vårunn Torsnes Semb Gull 
Ragnhild Sjursø Johannessen Gull 
Kristian Skartveit Gull 
Mia Husøy Bjordal Gull 
Magnus Svendsen Folkvang Sølv 
Lars Elias Hinna Gausel Sølv 
Odin Johansen Sølv 
Lilja Kallevåg  Sølv 
Edvine Torsnes Semb Sølv 
Sigrun Prestholt Sølv 
Lars Nicolay Basso Nygård Bronse 
Erik Solensteen Strand Bronse 
Eirik Veen Gjedrem Bronse 
Idunn Sjursø Johannessen Bronse 
Filip Sunde Bronse 
Sara Salomon Bronse 
Martine Alsaker Balle Bronse 
Ane Martinsen Bronse 
Karl Tindeland Nesse Bronse 
Filip Kro Bronse 
Aleksander Jack Ødegaard Bronse 
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Konklusjon sesongen 2022 
2022 er historie og vi skal over et par sider forsøke å oppsummere den store aktiviteten i klubben som 
rapportene fra utvalgene og statistikken viser. Aktiviteten i klubben er høy og det legges ned enormt 
mange timer frivillig arbeide til gjennomføring av klubbtreninger, instruksjon, løpsarrangement, kartar-
beid, annet klubbarbeid både sosialt og vedlikehold av kart og materiell. Dette arbeidet er årsaken til at 
klubben framstår som attraktiv klubb og at vi over år stigning både i medlemstall og deltakelse på våre 
aktiviteter. 

Klubbtreningene har SO-sport hovedansvar for, og de har sørget for kjekke opplegg for både «O-kids», 
ungdom og voksne uavhengig av nivå. Det er fra høsten også engasjert en ung trener, Linnea, som hjel-
per med gjennomføringen. Deltakelsen av de yngre på treningene er svært god og er økende, men delta-
kelsen på klubbtreningene av ungdom og voksne kan bli bedre, men vi ser økning i deltakelse også her. 
Treningene er viktige for å skape tilhørighet og motivere til videre satsing.  

Vi har god deltakelse på klubbaktiviteter og treninger, men ser det for mange er en terskel å delta på 
nærløp og kretsløp. Med felles reise og samlet overnatting, eksempelvis til Sørlandsgaloppen og til 
kretsløp i nordfylket, ser vi at dette er en god måte å få flere med. Stafetter som Jukola som vi også i 
2022 stilte med lag i er også viktig for klubbmiljøet. 

O-skolen ble gjennomført også i år med 11 deltakere, som fikk en god og spennende introduksjon til ori-
entering, og like viktig ble kjent med andre unge i samme alder.  

Idrettspatruljen spør oss jevnlig om å bidra med opplegg. I 2022 har Audun Skartveit gjennomført opp-
legg 2 ganger for idrettspatruljen slik at mange skoleelever har fått en kjekk introduksjon til sporten. 

Medlemstallet har i løpet av 2022 passert over 200 medlemmer! Vi har nå en stor gjeng med unge lø-
pere, men vi har få juniorer. Det er krevende å rekruttere unge om det ikke er noen i samme alder, men 
med den store basen unge vi har vil i løpet av få år ha flere ungdom og juniorløpere igjen. En bedre al-
dersfordeling vil igjen gjøre det lettere å rekruttere flere nye ungdommer. Vi har et attraktivt tilbud som 
vi må vise til mulige nye medlemmer. Vi har gode rutiner for å ta imot nye, men vi kan sikkert bli enda 
bedre, spesielt voksne. 

I 2022 var Hovedløp og Landsleir i Sandnes, men vi hadde ingen deltakere fra klubben i år. Vi får nå 
flere løpere i rett alder (14-16år) og anbefaler disse til å delta på dette for en minnerik uke. 

Det er kjekt når klubbens medlemmer hevder seg i toppen av resultatlistene individuelt og på stafetter. 
Et godt trenings og sosialt miljø med god deltakelse på løp og treninger legger grunnlag for satsing og 
medlemsvekst og på sikt gode resultater.   

Klubbens turorienteringsopplegg inkludert Julejakten og nykommeren Postjakten passer godt for alle, 
inkludert barnefamilier og eldre. Turorientering er en aktivitet som alle kan delta på. Med Postjakten har 
vi et helårsopplegg også for tur-O og klubbens attraktive Tur-O opplegg bør ha et potensial til å bli mye 
større. Håper alle husker å dele informasjon om oppleggene til kollegaer, venner og bekjente. 

Vi fikk i 2022 gitt ut en klubbhåndbok. Her har vi samlet informasjon som er nyttig for medlemmene. 
Dette er første utgave, og det er sikkert mangler, men denne vil oppdateres og forbedres. Dere finner 
klubbhåndboken på hjemmesiden til klubben og innspill og tilbakemeldinger mottas med takk. 

Kubbens hjemmeside o-klubb.no er godt besøkt med nesten 14.000 sidevisninger i fjor. Mange finner 
fram til oss via hjemmesiden og interessant innhold er viktig for å vise oss fram til interesserte. Kom 
gjerne med forslag eller bidrag til innhold på hjemmesiden, eksempelvis referat fra o-løp, leirer, tre-
ningsturer eller med bilder. 
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Utvalgene i klubben fungerer godt, og mye arbeid legges ned i treninger, løp, kartarbeid og annet klubb-
arbeide. Vi ønsker at Stavanger orienteringsklubb skal være en klubb hvor alle, uavhengig av nivå og 
ambisjon føler seg hjemme og gi gode muligheter også for de som vil satse. Alt dugnadsarbeide som ut-
føres i klubben gjør denne ambisjonen mulig.  

Klubbens kartportefølje er stor og mange dugnadstimer legges ned i vedlikehold og nytegning av kart. 
Profesjonelle synfarere blir brukt på deler av kartarbeidene, men det aller meste utføres på dugnad. 
Kompetansen i klubben på kartproduksjon er god, men kapasiteten er begrensingen. 

I 2022 ble det ikke gitt ut noen nye ordinære kart, men mange kart fikk større eller mindre revisjoner. 
Det ble tegnet tre skolekart, Dysjalad skole, Grannes skole, Skadberg skole, laget av Jørgen Nilsen. Vi 
vil gjerne at flere prøver seg som karttegnere. Størrelsen på et skolekart kan så tilpasses tilgjengelig tid, 
så vil andre prøve seg er det kurs i NOF regi, eller vi kan ta internkurs i klubben. 

SO-hytta i Sørmarka, er nå klubbens lager, med nøkkelboks på yttervegg for enkelt tilkomst. Vi brukte 
også SO-hytta som samlingsplass under nattløp i desember. Det gjenstår en god del arbeide før hytta blir 
som vi ønsker for slik bruk, men som lager fungerer den nå godt. 

Klubben har god økonomi og vi kan derfor støtte aktiviteter og gjøre nødvendige investeringer ved be-
hov. Vi fikk utbetalt spillemidler for kart som ble gitt ut tidligere år slik at årets regnskap fikk et stort 
overskudd.  

Selv om klubbens økonomi er god, er det viktig å ha nok inntekter. Salg av kart til bedriftsløp er en vik-
tig inntektskilde så å ha attraktive oppdaterte kart og promotere våre kart til bedriftsidrettslagene er vik-
tig. Vi passer på å søke på tilgjengelige støtteordninger slik at vi også framover vil kunne dekke start-
kontingenter og deltakelse på leirer og samlinger uten å måtte bruke oppsparte midler. 

Vi vil til slutt takke alle klubbens trenere, løypeleggere, løpsledere, synfarere, karttegnere, utvalgsmed-
lemmer, andre som har hjulpet til på treninger, med postinnhenting, kakebaking, parkeringsvakter, kjø-
ring til løp og treninger og alt annet, men som gjerne ikke har fått navn i årsberetningene, men som like-
vel har gjort en innsats som er helt nødvendig for klubben.  

Tusen takk til alle klubbens medlemmer! 

 

Pål Bårdsen 
Leder 

 

Tone Torgersen     Haldis Glendrange Øyvind Rummelhoff Morten S. Ronæss     Harald Kalager 
Nestleder    Økonomi  Styremedlem  Styremedlem        Varamedlem 
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Kontingent 2023  
Styret anbefaler at kontingenten for 2023 blir uendret fra i fjor:  

Aktive over 17 år    500 kr   
Aktive 12-16 år   200 kr  
Aktive tom 11   100 kr  
Støttemedlemskap / Tur-O medlem 100 kr 











STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB 
KONTROLLUTVALG – REVISJON REGNSKAPSÅRET 2022 
 

INNLEDENDE VURDERING KONTROLLERT/ 
UTFØRT 

KOMMENTAR 

 
Regnskapsregler og bokføringsregler 

  

For idrettslag/idrettsråd/særkretser/regioner: Har 
organisasjonsleddet mer enn 5 millioner i omsetning?  

OK 2023-01-23 Nei 

For idrettslag/idrettsråd/særkretser/regioner: Har 
organisasjonsleddet eiendeler med verdi over 20 millioner 
kroner eller gjennomsnittlig antall ansatte høyere enn 20 
årsverk? 

OK 2023-01-23 Nei 

Dersom ja på noen av disse spørsmålene må organisasjonsleddet følge regnskapsloven, samt engasjere 
revisor 
 
Har organisasjonsleddet avgiftspliktig omsetning som 
overstiger NOK 140 000 slik at det er mva-pliktig? 

OK 2023-01-23 
  

 Nei 

Hvis ja må organisasjonsleddet registreres i mva-registeret og følge bokføringsloven og 
bokføringsforskriften. 
 

 

KARTLEGGING AV ORGANISASJONSLEDDETS RUTINER, 
INTERNKONTRLL, LØPENDE OPPFØLGING MM.  

KONTROLLERT/ 
UTFØRT 

KOMMENTAR 

 
Organisasjonsleddet regelverk 

  
   

Har organisasjonsleddet en lov som er i samsvar med NIFs 
lovnorm?  

OK 2023-01-23 
  

Ja. Klubbens lov=NIFs 
minimumslov. 

 
Forsikring 

  
   

Har organisasjonsleddet tegnet underslagsforsikring? OK 2023-01-23 
  

Ja 

Har organisasjonsleddet forsikret anleggsmidler og utstyr? OK 2023-01-23 
  

Ja 

Hvis organisasjonsleddet har ansatte, har det tegnet 
yrkesskadeforsikring? 

OK 2023-01-23 
 

Ikke ansatte 

 
Regnskapssystemet 

  
   

Benytter organisasjonsleddet et regnskapssystem?  
- Hvis ja, hvilket system? 

OK 2023-01-23 
 

Ja - DaTax (nå overtatt av 
Visma).  
 
Det tas sikkerhetskopi 
etter hver føring. 
Sikkerhetskopien lagres i 
privat Dropbox for 
regnskapsfører, og det er 
avtalt at kopi framover 
lagres på idrettslagets 
Dropbox.  
 



Vedlikeholdsavtale er 
sagt opp (gammel versjon 
fra 2016), men versjon 
tilfredsstiller fullt ut 
behov. Det er ikke behov 
for support eller 
oppgraderinger så lenge 
versjon kan kjøres sikkert 
på støttede versjoner av 
Windows operativsystem. 
 

Hvis nei, benyttes NIFs Excel-ark for regnskapsførsel (grense 
600 bilag)? 

OK 2023-01-23 
 

Ikke relevant, ref. forrige 
punkt. 

 
Rutinebeskrivelser regnskap 

  
   

Innhent rutinebeskrivelser relatert til regnskap og 
regnskapsførsel fra regnskapsfører 

OK 2023-01-23 
 

 

 
Bank og kreditt 

  
   

Hvilke personer har tilgang til organisasjonsleddet bankkonti 
(og bør noen fjernes)? 

OK 2023-01-23 
 

Regnskapsfører og 
styreleder 

Hvilke personer har administratorrettigheter i banken og ev. 
delegerer rettigheter til andre? 

OK 2023-01-23 
 

Regnskapsfører og 
styreleder 

Foreligger det dobbeltfullmakt i banken på samtlige av 
organisasjonsleddets bankkonti? 

OK 2023-01-23 
 

Kun to konti - DnB og 
SpareSmart. 
 
DnB: regnskapsfører 
legger inn og styreleder 
godkjenner i nettbank. 
 
SpareSmart: sendes til 
styreleder for attestering 
på faktura før 
regnskapsfører utbetaler. 
Utbetalinger fra 
SpareSmart konto kan 
teknisk sett gjennomføres 
av en person 
(regnskapsfører) pga. 
begrensninger i nettbank 
løsning. Kontrollutvalget 
bør vurdere om utvalget 
f.eks. bør få tilsendt 
månedlig kontoutdrag. 

Står alle organisasjonsleddets bankkonti i 
organisasjonsleddets navn?  
Sammenlign bankkonti i regnskapet og i nettbanken 

OK 2023-01-23 
 

Ja 

Hvilke ev. kredittkort har organisasjonsleddet og hvem har 
tilgang til disse? 

OK 2023-01-23 
 

Ingen kredittkort. 
 

Har organisasjonsleddet lån, ev. til hvem og lånebeløp? Hvis 
ja, er det stillet sikkerhet for lånet? 

OK 2023-01-23 
 

Ingen lån 

Har organisasjonsleddet stilt garanti for lån til noen 
tredjepart? 

OK 2023-01-23 
 

Nei 



 
FORVALTNINGSREVISJON  

  
   

Er organisasjonsleddets budsjett innhentet, ev. også 
budsjetter for særidrettsgrupper/grener/seksjoner? 

OK 2023-01-23 
 

Ja 

Får utvalget løpende oversendt protokoller fra styremøter? OK 2023-01-23 
 

Kontrollutvalget har 
løpende tilgang til 
styredokumenter 

Får utvalget løpende oversendt avlagte regnskapsrapporter? OK 2023-01-23 
 

Fortløpende tilgjengelig 
på forespørsel 

Er styreprotokoller og regnskapsrapporter gjennomgått?  
 
Foreligger det vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap 
 
Er avvikene forklart, og er ev. avvik som ikke er forklart fulgt 
opp? 
Regnskapet bør ajourføres minimum hvert halvår 

OK 2023-01-23 
 
OK 2023-01-23 
 
OK 2023-01-23 
 
OK 2023-01-23 
 

Ja   
 
Ja 
 
Ja 
 
Regnskaper ajourføres 
minst hvert kvartal 

Har utvalget løpende vurdert om organisasjonsleddet drives 
i samsvar med organisasjonsleddets formål 

OK 2023-01-23 
 

Ja 

Har styret gjennomført vedtakene fra årsmøtet/tinget OK 2023-01-27 Ja 
Har utvalget meldt fra til styret om det er saker der utvalget 
har bemerkninger til økonomistyring, forvaltning osv.?  

OK 2023-01-23 
 

Ja 

Har utvalget utarbeidet protokoller fra egne møter? OK 2023-01-23 
 

Ja 

 

Det anbefales at kontrollutvalget foretar kartlegging av bankfullmakter, andre fullmakter og forsikring etc. i 
starten av utvalgsperioden, og at utvalget har dialog med styret og vurderer regnskaps-/styremøterapporter i 
takt med avleggelse/avholdelse. 

ÅRSOPPGJØR/REGNSKAPSREVISJON KONTROLLERT/ 
UTFØRT 

KOMMENTAR 

 
Anleggsmidler 

  
   

Har organisasjonsleddet fulgt fastsatt grense for aktivering 
av driftsmidler og er aktiverte driftsmidler avskrevet over en 
fornuftig avskrivningsplan?  
Organisasjonsleddet velger selv denne grensen  

OK 2023-01-23 
 

Det eksisterer ikke 
driftsmidler av betydning, 
og dermed ikke behov for 
avskrivning. 

Samsvarer bokført saldo for driftsmidlene med 
organisasjonsleddets anleggsoversikt («anleggskartotek»)? 

OK 2023-01-23 
 

Ikke relevant. 

 
Fordringer 

  
   

Samsvarer bokført verdi på organisasjonsleddets fordringer 
med underliggende dokumentasjon? 

OK 2023-01-23 
 

Ja 

Har utvalget gjennomgått organisasjonsleddets fordringer? 
Foreligger det eldre fordringer som etter utvalgets vurdering 
skulle vært betalt? 
- Vurder tapsføring/tapsavsetning 

OK 2023-01-23 
 

Minimalt omfang av 
fordringer. Tapsavsetning 
derfor ikke relevant. 

Foreligger det fordringer som etter utvalgets vurdering 
fremstår som unaturlige? 

OK 2023-01-23 
 

Nei 

Utsteder organisasjonsleddet fakturaer ved omsetning av 
varer og tjenester? 

OK 2023-01-23 
 

Ja 

   



Kassebeholdning    
Samsvarer bokført kassabeholdning med telleskjemaer pr. 
31.12? 

OK 2023-01-23 
 

Ja 

 
Bank 

  
   

Samsvarer regnskapsførte banksaldoer med bankutskrifter 
(årsoppgave) pr. 31.12? 

OK 2023-01-23 
 

Ja 

 
Egenkapital 

  
   

Samsvarer bokført egenkapital med fjorårets egenkapital +/- 
årets resultat? Hvis ikke må det kartlegges hvorfor. 

OK 2023-01-23 
 

Ja 

 
Gjeld til kredittinstitusjoner 

  
   

Er bokført saldo avstemt mot årsoppgave fra långiver pr. 
31.12? 

OK 2023-01-23 
 

Ingen lån 

 
Leverandørgjeld 

  
   

Er bokført saldo avstemt mot leverandørreskontro? Dersom 
organisasjonsleddet ikke benytter leverandørreskontro; 
avstem mot annen underliggende dokumentasjon. 

OK 2023-01-23 
 

Ja 

Inneholder leverandørgjelden større unormale poster?  
For eksempel poster med + fortegn?  
Vurder om disse er riktig bokført. 

OK 2023-01-23 
 

Nei 

 
Skyldige offentlige avgifter 

  
   

Samsvarer skyldig arbeidsgiveravgift/forskuddstrekk med 
innrapportert for november/desember?  
Hvis ikke undersøk hvorfor. 

OK 2023-01-23 
 

Ikke ansatte 

Samsvarer skyldig/tilgodehavende merverdiavgift med netto 
innrapportert for november/desember? 

OK 2023-01-23 
 

Ikke momspliktig 

 
Annen kortsiktig gjeld 

  
   

Samsvarer skyldige feriepenger med feriepengeliste? OK 2023-01-23 
 

Ikke ansatte 
 

Er annen kortsiktig gjeld avstemt mot underliggende 
dokumentasjon? 

OK 2023-01-23 
 

Ja 

Fremstår gjelden som rimelig? OK 2023-01-23 
 

Ja 

 
Andre poster 

  
   

Er ev. andre poster avstemt i balansen mot underliggende 
dokumentasjon?  
Er det rimelig at postene står oppført i balansen? 

OK 2023-01-23 
 
OK 2023-01-23 

Ja 
 
Ja 

 
Lønn 

  
   

Har organisasjonsleddet oppfylt sin lønnsopplysningsplikt og 
plikt til å beregne arbeidsgiveravgift? 
Innhent kvittering fra innrapportert Altinn 

OK 2023-01-23 
 

Ikke ansatte 
 

 
Inntekter 

  
   

Er inntektskilder organisasjonsleddet har (bør ha) kartlagt? 
For idrettslag kan dette for eksempel være: 
- Kontingentinntekter 

OK 2023-01-23 
 

Ja 



- Trenings- og aktivitetsinntekter 
- Sponsorinntekter 
- Salgs-/utleieinntekter 
- Tilskudd fra det offentlige og andre institusjoner 
- Arrangementsinntekter 
- Andre inntekter 
Er det innhentet eksternt grunnlag (dokumentasjon) og er 
vesentlige inntektsposter kontrollert?  
Andre inntekter kontrolleres på stikkprøvebasis eller ved 
overordnet analyse. 

OK 2023-01-23 
 
OK 2023-01-23 
 

Ja 
 
Ja 

Er bilagene nummererte og systematiserte på en ryddig 
måte?  

OK 2023-01-23 
 

Ja 

 
Kostnader 

  
   

Har utvalget plukket ut et utvalg vesentlige 
kostnadstransaksjoner og kontrollert følgende? 
- At bilaget er attestert iht. vedtatt attestasjonsrutine 
- At kostnaden er dokumentert med avtale, faktura, 
kvittering eller lignende 
- At bilaget er bokført på riktig avdeling/gruppe og på en 
konto hvor kostnaden naturlig hører hjemme 

OK 2023-01-27 
 

Ja 

Er bilagene er nummererte og systematisert på en ryddig 
måte?  

OK 2023-01-23 
 

Ja 

 
Presentasjon offisielt regnskap (resultat, balanse, noter) 

  
   

Har organisasjonsleddet utarbeidet et årsregnskap for 
perioden 01.01-31.12 som minimum inneholder  

1) resultatregnskap (oppstilling inntekter og kostnader 
for hele organisasjonsleddet) 

2) balanse (oppstilling av eiendeler og gjeld) og 
3) noteopplysninger?  

 
Resultatregnskapet bør ha en egen kolonne for budsjettet. 

OK 2023-01-23 
 

Ja 

Samsvarer tallene presentert i årsregnskapet med 
underliggende regnskapsrapporter fra regnskapssystem, og 
er kontoene medtatt i en regnskapslinje hvor de naturlig 
hører hjemme? 

OK 2023-01-23 
 

Ja 

Er organisasjonsleddets grupper/avdelinger 
(grener/seksjoner presentert i årsregnskapet? 

OK 2023-01-23 
 

Ikke relevant 

Samsvarer tallene i kolonnen for budsjett med vedtatt 
budsjett? 

OK 2023-01-23 
 

Ja 

Samsvarer noteinformasjonen med resultat/balanse? OK 2023-01-23 
 

Ja 

 
Årsberetning 

  
   

Har organisasjonsleddet utarbeidet en årsberetning?  
Kontroller at denne ikke inneholder vesentlige feil, og at den 
gir et riktig bilde av organisasjonsleddet for aktuell periode. 

OK 2023-01-23 
 

Følges opp iht. frist for 
årsmøtet. Eventuelle 
merknader fra 
kontrollutvalget som er 
av betydning tas inn i 
referatet fra årsmøtet. 



Har utvalget avklart med regnskapsfører om regnskapet er 
forsvarlig og gir et riktig bilde av organisasjonsleddets 
virksomhet? 

OK 2023-01-23 
 

Ja 

 

 
Kontrollutvalgets beretning mm. 

  
   

I forbindelse med årsavslutning skal utvalget avgi en 
beretning til årsmøtet/tinget. 
- Beretningen bør ta utgangspunkt i NIFs forslag 

OK 2023-01-27 
 

Ferdigstilt 

 

 
Uttalelser til saker som skal behandles på årsmøtet/tinget 

  
   

Har utvalget fått tilsendt alle saker som skal behandles på 
årsmøtet/tinget og har det avgitt uttalelser til noen av 
sakene?  

OK 2023-01-27 
 

Følges opp iht. frist for 
årsmøtet. Styreleder 
oversender evt. saker 
som skal opp. 
Kontrollutvalget vil avgi 
sin uttalelse der det 
måtte finne det 
nødvendig i forkant av 
møtet. 

 

 

 


