Årsmelding for Bø orienteringslag 2020
Styret for Bø o-lag har sett slik ut:
Leiar:

Tone A. Nilsen

(På valg)

Kasserar:

Steinar Lande

(ikkje på valg)

Sportslig leiar :

Dag Steinar Ragvin

(På valg)

Kartansvarleg:

Per Chr. Hagen

(På valg)

Varamedlem:

Elisabeth Solberg

(På valg)

Valkomitè:

Jon Solberg

(Ikkje på valg)

Eivind Frode Rinde

(Ikkje på valg)

Trude Harstad

(På valg)

Revisor:

Det har vore 3 styremøte i 2020, 10 saker til drøfting.
Medlemstal og økonomi
(Steinar Lande)
Medlemstalet i 2020 er 114 som er identisk med 2018 og 2019.
Regnskapet viser eit underskot i 2020 på kr 6 825, mot eit budsjettert underskot på kr. 23 500.
Bø o-lag har ein eigenkapital på 299 107 kr og bankinnskudd på 339 843 pr. 31.12.2020.
Rekkrutering
(Dag Steinar Ragvin)
Vi fekk ikkje gjennomført dei rekrutteringstiltaka vi har gjennomført dei siste åra på grunn av dei
nasjonale tiltaka mot koronavirus. Råtassen – rekruttarrangement, skulearrangement og World
Orienteering Day blei ikkje avholdt.
I N-løypa starta det 60 (51 i 2019) i hausthalvåret.
I C-løypa starta det 34 (48 i 2019) i hausthalvåret.
For vårsesongen har vi ikkje tal for dette, men deltakinga på ukas løyper og treningsløpa var
veldig god, og deltakinga fordelte seg etter alt å døme nokså jamnt på dei ulike løypene.

Størrearrangement
(Steinar Lande)
O-laget skulle arrangert jubileumsløp (kretsløp) frå Breisås studentheim sundag 7. juni. Løpet
blei avlyst grunna Covid-19 restriksjonar. I staden arrangerte o-laget nærløp i Seljord saman med
Høydalsmo IL og Seljord IL laurdag 6.juni. 74 deltok. 8 av desse var frå Bø. Dag Steinar Ragvin
var løpsleiar. Asbjørn Byggland og Øyvind Støren var løypeleggjarar.
Sportsleg aktivitet
(Dag Steinar Ragvin)
Treningsløp
21 treningsløp/ukas løyper vart arrangert på onsdagar. Inkludert i desse var 4 haustsprintløp og 1
nattorienteringsløp. Desse arrangementa hadde totalt 931 startar, 44 i gjennomsnitt pr. gong.
Deltakinga har variert frå 12 til 87. Tala er fine. Siste åra:
• 2013: 720 startar i 20 løp, i snitt 36 pr. løp
• 2014: 860 startar i 21 løp, i snitt 41 pr. løp
• 2015: 725 startar i 20 løp, i snitt 36 pr. løp
• 2016: 755 startar i 20 løp, i snitt 38 pr. løp
• 2017: 926 startar i 19 løp, i snitt 46 pr. løp
• 2018: 802 startar i 21 løp, i snitt 38 pr. løp
• 2019: 575 startar i 18 løp, i snitt 32 pr. løp
• 2020: 931 startar i 21 løp, i snitt 44 pr. løp
185 personar (ca. same som året før) deltok ein eller fleire gonger. Ein viktig årsak til gode tal i
2020 er truleg den lange tradisjonen vår aktivitet har. Korona – opplegget med ukas løyper viste
seg å være veldig populært. Tusen takk til alle som har hjelpt til og alle som har deltatt!
Treningar
Frå slutten av mai var det treningar for barn på onsdagar i samband med treningsløpa. Jon
Solberg, Eivind Frode Rinde og Dag Steinar Ragvin veksla på å vere trenarar. Opplegget har
bestått av leikebasert orienteringstrening før gjennomgang og gjennomføring av dagens løype.
Deltakerantallet: 4 – 10. I gjennomsnitt 7-8 pr. trening. 11 treningar ble gjennomført.
Klubbmeisterskap
Ble ikkje avholdt.
Kretsmeistrar og medaljar i KM
Individuelt
H21:
Dag Steinar Ragvin

Sølv langdistanse

Stafett i Skien
H17: Bronse til Bø o – lag (Lars Steinar Hefre, Jon Solberg, Dag Steinar Ragvin)
Resultat frå nasjonale meisterskap og liknande

Norgesmeisterskap
NM langdistanse Selbu:
NM ultralangdistanse Lier/Drammen:
Veteranmeisterskapet Eiker
Navn
Klasse Plass lang
Ingunn Fjørtoft
D70
13
Margit Ryen Steen D70
Inger Lise Solberg
D75
Synnøve Dalva
D75
Øyvind Støren
H50
Jon Kvisli
H55
Per Christian Hagen H65
Bjørn Steen
H70
Olav Solberg
H75

52. Dag Steinar Ragvin
30. Dag Steinar Ragvin

H21
H21

Plass mellom
20
15
7
9
30
33
27
21
29

Deltaking frå o – laget i nokre andre løp:
Sommarløp Rauland og Øyfjell
13
KM Drangedal
11
Sommerløp Notodden
10
Vårløp Seljord
8
KM Stafett Skien
8
Klubbturar
Ingen klubbturar blei arrangert. Danmarksturen i mars blei avlyst.
Kartarbeid 2020 (av Per Christian Hagen)
Det er startet opp arbeid med nytt kart i Breskelia (ca. 2.5 km2). Steinar Lande vil stå for
synfaring og rentegning, og det er søkt om spillemidler som nærmiljøkart. Kartet er planlagt
ferdig sommeren 2021. Steinar har også foretatt noe synfaring og revidering av Tjønnås-Børtekartet. Dette vil bli brukt til treningsløp i 2021.
På Mrvoll-kartet har Jon Kvisli synfart og tegnet inn et stort nytt område med hogst på høyre
side av Lifjellvegen. Det er dessuten planer om å revidere området nær Bø Camping og lysløypa
før Bø o-lag neste gang arrangerer kretsløp her.
På Breisås-kartet har Steinar Lande har synfart nytt hogstfelt på åsen ovenfor Roegrenda og
ellers noen nye stier.
Salget av Turkart Bø (utgitt i 2011) doblet seg i 2020 i forhold til de siste årene. Det er få kart
igjen, og det er derfor satt i gang arbeid med ny utgave i samarbeid med Kartfirma Fossøy.
Denne er planlagt utgitt i april 2021. Det nye turkartet vil ha sykkelkart for Midt-Telemark på

baksida, og det vil bli trykt på vannavstøtende og rivfast papir. Finansieringen er sikret gjennom
støtte på 50 000 kr fra Sparebankstiftinga Bø og annonser fra Akademika og Brukås Sport.
Sammenslåing av o-kretser
I Mars ble Vestfold og Telemark O-krets slått sammen til Vestfold Telemark O-krets.
Sammenslåingen ble gjort på ett felles ting for begge fylkene 3.mars 2020. Dag Steinar, Steinar,
Per Christian og Tone deltok på tinget. Dette er det nye symbolet til o-kretsen vår.

Deltakelse på NOF sitt idrettsting
NOF avholdt digitalt idrettsting 6.november 2020. Tone deltok, sammen med 3 andre fra
Vestfold Telemark sin O-krets.
Avslutningsfest på Pizzafjoset
Årest avslutning blei på pizzafjoset – på denne måten fekk me samla ein fin gjeng til ein
smittevern venleg kveld med pizza og quiz. Me var ca 40 stk -godt blanda av alle aldersgrupper.
Alle barna som var tilstades fekk premie for god innsats i o-sesongen 2020. Det var ein hyggeleg
kveld og eit godt avbrekk i den ellers einsame koronatida.
Styret takkar medlemmane og andre som har stilt opp for Bø o-lag i året 2020.
Bø 14.mars 2021.
For styret, leiar Tone A. Nilsen

