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Styret 2020: 
har bestått av:      Valgt for: 
 Gro Kari H. Hansen, leder   1 år (årsmøtet 2019) 

Ingemar Eriksen, kasserer   2 år (årsmøtet 2018) 
 Svein Karlsen, sekretær/materialforvalter 2 år (årsmøtet 2019) 
 
Det er avholdt 1 styremøte i 2020, ellers har kommunikasjon gått pr e-post og telefon. 
 
Medlemmer: 
I klubbadmin er o-gruppa registrert med 13 medlemmer, hvorav 6 er under 12 år. 
 
Arrangementer: 
• K-løp: 

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

Vi arrangerte 3 av 12 løp i årets o-trim.  Antall deltakere totalt på o-trimmene som 
Målselv IL arrangerte: 

o Olsborg skole, 30.juni:   35 deltakere 
o Møllerhaugen, 18. august:  24 deltakere 
o Bardufoss vannverk, 15. september: 9 deltakere 

 
O-trimmen har egen facebookside som brukes til informasjon og publisering av resultater.  
O-trimmen er et viktig tilbud til orienteringsfolket i Indre-Troms, også for de som ønsker 
en trimtur og ikke deltar i konkurranseløp.  O-gruppa i Målselv IL administrerer for tiden 
o-trimmen.  Det er derfor lagt inn en konto for o-trimmen under o-gruppa så lenge gruppa 
administrerer o-trimmen. 

 
• Tur-orientering: 

Pga corona-situasjonen ble det litt etterspørsel etter tur-orientering i hele landet.  Vi tok 
sats og forsøkte oss på en heldigital variant.  Vi la ut 30 poster på tre kartutsnitt; Sollia, 
Kjellmoen og Karlstad skole.  Totalt ble det kjøpt 23 kart og 6 stk har registrert at det har 
vært ute og tatt poster. 
 
Vi hadde en artikkel om tur-orientering i Nye Troms sammen med Bardu og opprettet en 
egen facebookside for o-gruppa. 
 
Vi satser på samme tilbud kanskje i samarbeid med Mellembygd OL i 2021. 
 

• Skoleorientering 
Det er ikke gjennomført noen form for orienteringsopplegg skolene eller barneidretten. 
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O-løp: 
• K-løp: 2 deltakere NNM (Sørreisa o-lag); Ingemar Eriksen nr 16 i H50 og Gro Kari H 

Hansen nr 5 i D50. 
• O-trimmen: 11 stk fra Målselv IL har deltatt på ett eller flere løp i o-trimmen.  En nedgang 

fra 15 i 2019. 
 
Økonomi 
Økonomien i gruppa er god.  Gruppa har kjøpt inn noe utstyr til tur-orientering og et beach-
flagg.  Det var det ikke budsjettert med så o-gruppa har et underskudd på kr 4.402,73 i 2020. 
 
Beholdning i bank og kontantkasse var kr 89.354,20 pr 31.12.2020.  I tillegg kommer 
beholdning o-trim konto kr 9.573,43. 
 
 
 
 
 
Bardufoss, 03.02.2021 
Styret i o-gruppa 
 
Gro Kari H. Hansen   Ingemar Eriksen  Svein Karlsen 
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