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Årsberetning 2018 for IL Koll Orienteringsgruppa 
 
 
Medlemmer i Kolls o-gruppe 2018 
Pr. 31.12.2018 var det i Kolls O-gruppe registrert 278 medlemmer i Idrettsforbundets Klubbadmin. 
Våre medlemmer fordeler seg aldersmessig som vist i nedenstående tabell og figur. Dette er en sterk 
økning fra tidligere år: 2017 (229), 2016 (173 registrerte) 2015 (114), 2014 (81), 2013 (58) og 2012 
(40). 
 
Medlemmer i Kolls O-gruppe 2012-2018, registrert pr. 31.12. 
 

Alderstrinn 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26-år Totalt
2010 10 10
2012 1 14 0 0 25 40
2013 0 19 1 5 33 58
2014 8 41 3 0 29 81
2015 10 45 4 1 54 114
2016 10 95 5 1 63 174
2017 7 135 18 1 68 229
2018 8 164 26 2 78 278  

 

 
 
 
Rekrutteringsarbeidet 
 
O-gøy.  
Koll satser mye på å få til et godt miljø blant våre rekrutter. Vi skal ha det gøy, samtidig som vi har et 
trygt og hyggelig miljø. Vi skal legge til rette for o-lek og orienteringstrening for barn- og 
ungdomsskole-elever i vårt nærområde. 
 
O-gøy våren 2018 
For å få best mulig kvalitet på O-gøy treningene har Koll knyttet til oss mange unge dyktige trenere. 
Svend Sondre Frøshaug var hovedtrener på våren. Sammen med Elling og Peder Fossheim Asplin, 
Heidi Mårtensson, Kaja Bråten Løvald, Nora Helgeland, Eiril Stensaker, Caroline Egebakken Grotli og 
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Oscar Iveland laget de våren 2018 et O-gøy tilbud som var både lærerikt, morsomt og inspirerende. I 
tillegg deltok hjelpere blant orienteringsgruppas aktive, samt mange foreldre som sporty og ivrig 
stilte opp.  
 
Oppslutningen var over all forventning. Opp mot 77 barn i alderen 6–13 år deltok på de ulike O-gøy-
treningene våren 2018. På den første kom 62.  
 
O-gøy høsten 2018 
Elling og Peder Fossheim Asplin var hovedtrenere. Sammen med Heidi Mårtensson, Kaja Bråten 
Løvald, Caroline Egebakken Grotli, Jens Fixdal, Oscar Iveland og Elias Jonsson laget de et 
treningsopplegg som var profesjonelt, givende og gøy. Samtidig ønsker vi hele tiden å få med flest 
mulig av foreldrene på treningene og også som aktive oppfølgere og hjelpere. Dette er særlig viktig 
blant de yngste rekruttene. 
  
O-gøy er alltid på torsdager, alltid på Kollhytta, alltid start klokka 18.00 og alltid med kveldsmat! 
Rekrutteringsansvarlig i 2018 var Johan Lunde. Aktiviteten gikk over åtte uker på våren og ti uker på 
høsten.  
 
O-gøy 2018 var vellykket!  
 
Ekstra-trening og løpsoppfølging 
På vårparten var en av trenerne med på konkurransene i Oslo City Cup for oppfølging av de unge. På 
høsten var det en ekstra-trening på tirsdager for de som var født fra 2004 til 2006.  
 
Trivselsgruppa 
Hver O-gøy trening blir avsluttet med kveldsmat på Kollhytta. Dette skaper en egen stemning blant 
rekruttene og foreldrene, og er meget vellykket og populært. De som var ansvarlige for kveldsmaten 
og trivselen i 2018 var Hege Andersen, Hilde Salvesen, Johan Lunde, Lotta Myhre, Pål Myklebust, 
Hans Eide Aarre, Åse Helen Myklebust og mange andre foreldre! Takk til alle som stiller opp for å 
skape trivsel og hygge på O-gøy og i Kollhytta! 
 
 
Deltakelse i løp 2018 
 
I 2018 deltok Kolls løpere i 118 ulike løp (96 løp i 2017, 119 løp i 2016, 93 løp i 2015, 74 løp i 2014, 56 
løp i 2013 og 40 løp i 2012). Til sammen hadde klubbens løpere 799 starter i 2018. I 2017 var det 648, 
I 2016 hadde klubben 699 starter og 492 starter 2015. Antallet starter har vært sterkt stigende de 
siste årene. 
 
Antall deltakelser er tatt ut fra påmeldingssystemetet Eventor. Det betyr at kanskje ikke alle 
løpsdeltakelser er fanget opp.  
 
Christian Fredrik Borg deltok i flest løp i 2018 med 60 starter (53 året før), Martin Christoffer hadde 
49 (37) starter, Trude Fixdal 47 (34) starter, og Harald Auli 33 fordelt på orientering, nattorientering og 
skiorientering. Imponerende! 
  
To var i 20-klubben! Jonas Hicken 24 og Johannes Salvesen Lunde 24.  
Fra 10 til 19 løp hadde Tobias Tronbøl Lium 19, Odd Arne Lian 16, Ole Jacob Myklebust 15, Tom 
Edvardsen 15, Brita Sauar Opheim 15, Johan Lunde 15, Kjell Markset 14, Erik Borg 14, Karl Oraug Rygh 
12, Eilin Vik Arctander 12, Kirstin Mortensen 11, Kiduys Abiy Girma 11, Iver Aarseth 11, Lotta Myhre 
10 og Pål Myklebust 10  
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Dess flere starter dess flinkere blir du gjerne, og det er ekstra moro når vi er flere Kollinger.  
 
Ekstra gledelig er det at det fortsatt er økning i antallet som har vært med i minst ett løp. I 2018 ble 
det registrert 175 navn (166 i 2017) i Kolls statistikk over løpere som har vært med i løp. I 2016 var 
det registrert 134 navn. 
 
Sesongstart i Østfold 
Norwegian Spring ga en super sesongstart. Over 40 fra laget kombinerte løpsdeltakelse med felles 
overnatting på badelandhotellet i Sarpsborg. 28 startet den første dagen og 27 den andre. Kaja Bråten 
Løvald var med som trener og ga oppfølging på fredagen da mange trente rett ved hotellet og på 
lørdagens løp. På lørdagskvelden hadde vi fellessamling med quis og kart-gjennomgang. 
Konkurransene var på Svinesund. 
 
15-stafetten og Råtass-konkurransen 
Lørdag 2. juni stilte Koll for første gang med to lag i ungdoms- og voksen-stafetten på 15-stafetten. I 
Råtass-lag-konkurransen fra Skullerudstua hadde vi med sju lag. Totalt var 54 i aksjon for Koll. Året før 
var det et voksenlag med 15 utøvere, åtte barnelag med i alt 25 og totalt 40.  Mange reiste felles med 
t-banen dit. Fantastisk moro når vi er så mange på løp.  
 
Tiomila  
For andre gang stilte Koll lag på klassikeren. Vi samarbeidet med Fet og Østmarka om to lag i 
ungdomsklassen.  
I ungdomsklassen løp Kidus Abiy Girma, Martin Christoffer Borg og Christian Fredrik Borg for Koll.  
 
Ungdommenes førstelag ble nummer 152 blant 329 lag. Året før ble det 228. plass. Etter første 
etappe var førstelaget nest best norske lag. Christian Fredrik Borg vekslet som nummer 17, 1. minutt 
og 48 sekunder bak lederlaget.  
 
Kretsmesterskapet 
Christian Fredrik Borg ble kretsmester i klassen gutter 13–14 år på mellomdistansen og fikk sølv på 
sprinten. Kjell Markset var nest best i H50 på langdistansen.  
 
Hovedløpet i Kristiansand 
Hovedløpet, det uoffisielle NM-et for 14 –16-åringer var i Kristiansand. Christian Fredrik Borg fikk gull 
på langdistansen og bronse på sprint. Han er den første guttevinneren fra Koll. Trygve Markset fikk 
bronse i H14 i 2003. I 2006 vant Anne-Tine Markset gull på langdistansen i D14.  
Christian Fredrik vant også to av tre dager under O-festivalen. Den første dagen vant også Martin 
Christoffer Borg på Fornebu. 
 
På Lygna på Hadeland ble Christian Fredrik Borg den første hovedløpsvinneren fra Koll i skiorientering 
med gull i gutter 14 år.  
 
Oppsummert 
O-gruppa er svært glad for, og fornøyd med, at vi i 2018 har fått med så mange på o-løp. Dette gjelder 
nye rekrutter, voksne og veteraner. Nye o-løpere, unge og gamle, er alltid hjertelig velkommen i Koll! 
 
I fortsettelsen ønsker vi å få med enda flere på konkurranser både for at det blir enda artigere når det 
er flere fra Koll på løpet og fordi løpsdeltakelse både er morsomt og øker mestringen.  
 



4 
 

Løp arrangert av Koll 
 
I 2018 arrangerte Kolls o-gruppe seks o-løp.  
 
Nordmarkskarusellen 
Nordmarkskarusellen ble arrangert for første gang torsdag 24. mai for første gang fra Kollhytta. 
Nordmarkskarusellen er et karusell-løp for løpere i alle aldre og på alle nivå i Oslo og Akershus. Det 
var 217 (222 på samme løp i 2017) deltakere fordelt på 31 klasser.  På høsten hadde vi 
avslutningsløpet i Nordmarkskarusellen.   
 
27. oktober hadde vi et lørdagsløp i OSI/Geoform-karusellen med 131 startende. 
 
O-gøy-cupene 
8. mai og 12. juni arrangerte Koll med Heidi Tronbøl som ansvarlig egne O-gøy-løp. 41 deltok i det 
første. 74 i det andre. Det andre løpet var også med i Råtass-karusellen som er en cup som også 
Fossum, Heming og Nydalen hadde løp i.  
 
O-gøy-cupene er veldig viktige for at skal få våre unge medlemmer til å få erfaring med å stille i løp. 
 
Klubbmesterskapet 
Det var tre løyper i klubbmesterskapet som gikk i Kollmarka 4. september med løyper på 1, 2 og 3 
kilometer. Bo Engdahl var løypelegger. Tilsammen var det 52 deltakere (103 deltakere i 2017), (77 
deltakere i 2016).  
 
De raskeste i klubbmesterskapet 2018 var: 
Kort løype: Olaus Kolbenstvedt Elvestuen og Signe Stensaker var raskest i denne løypa.  
Mellom: Karl Oraug Rygh var raskest foran Selma Evju-Wanken, Sofie Evju-Wanken og Steffen Evju.  
Lang: Jan Tore Ludvigsen foran Christian Fredrik Borg og Johan Lunde.  
 
Trollnatta 
Lørdag 3. november var det klart for den åttende utgaven av Trollnatta - landets mest spennende 
nattløp for barn og unge. Nytt av året var en trolloween-løype med spennende overraskelser. Ute i 
skogen var det servering. Alle deltakere fikk premier. Alt i alt startet 382, derav 47 i Natt-o-toget. 
Deltaker-rekord med god margin.  
  
Natt-o-toget 
Natt-o-toget arrangeres samme kveld som Trollnatta. Natt-o-toget er for løpere mellom 13 til 16 år, 
og har fellesstart. Løypa var 4 kilometer lang. Vinnerne i hver av klassene fikk et gavekort på kr. 1.000 
fra Løplabbet Ullevål. 47 deltok. 

Trollnatta og Natt-o-toget har blitt solide arrangement, som har kommet for å bli. Dette er resultat av 
at svært mange står på og bidrar, både innen Kolls o-gruppe, og fra resten av laget, samt at det også 
er særs god støtte fra flere sponsorer. I 2018 var PrivatMegleren Ullevål, Løplabbet og Egon våre 
hoved-samarbeidspartnere. Swix, Trimtex, Braasport, Milsluker'n, Pierre Robert, Ark Bokhandel og 
Emit var andre gode støttespillere. Tusen takk til dem!  

Takk også til Nordre Aker Budstikke, Nab.no, Orientering.no, Kondis.no og Langrenn.com for at vi 
syntes både før og etter. 
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Verdens o-dag på to skoler  
Koll Orientering ved Christian Fredrik Borg arrangerte verdens o-dag for skolene Kringsjå og Nordberg. 
Dagen gikk over en hel uke fra 23. til 30. mai og også Nordmarkskarusellen inngikk i antallet.  

På Kringsjå var orientering en valgfri aktivitet og var den nest populæreste aktiviteten på en 
aktivitetsdag for de eldste på skolen. Det var postplukk, stemplings-o og labyrint. 40 deltok.  

På Nordberg var det satt ut flere postplukk-løyper. Mange klasser deltok. 189 elever brukte 
opplegget.   

Samlet deltok omtrent 90 i alderen opp til 12 åer, 210 fra 13–16 år og 150 fra 17 år og eldre.  
 
 
Gaven fra Sparebankstiftelsen  
 
Koll orientering mottok i november en fantastisk gave fra Sparebankstiftelsen. En stor, stor takk til Erik 
Borg som stod for innhold og innsendelse av søknaden. Hele kr. 450 500 fikk klubben til utvikling av 
vårt orienteringstilbud.  
 
Pengene skal blant annet brukes til å rekruttering (etablering av et fast tilbud til AKS på Kringsjå og 
Korsvoll), aktiviteter på skolene i nærområdet (utvikling av skolegårdskart, opplæring av lærere, 
gjennomføring av en rekke orienteringsaktiviteter i skolens regi med støtte fra våre trenere), nytt 
treningstilbud på tirsdager med flere o-gøy cuper og innkjøp av nødvendig utstyr for gjennomføring 
av konkurranser på AKS, skolene og klubbens egne arrangement.  
 
 
Kolls kartarbeid 
 
IL Koll Orientering har i 2018 reaktivert sitt kartarbeid for området Nordberg - Tåsen. Det ligger 
mange skoler i IL Kolls nærområde. Det har vært en kraftig utbygging av skolene i området, og kartene 
har blitt hengende etter. Den siste versjonen av kartene for området er fra 2005 og er moden for 
revidering. 

IL Koll er en klubb i vekst og er nå en av Norges største barneklubber. Disse unge rekruttene trenger 
treningsområder tilrettelagt for sitt nivå. De skal ha det gøy samtidig som orienteringsklubben skal ha 
et trygt, godt og hyggelig miljø det skal legges til rette for o-lek og orienteringstrening for barne- og 
ungdomsskoleelever i IL Kolls nærområde.  

Flere av kartene vil også gjøres enkelt tilgjengelig for allmennheten på nettsteder, dvs. alle som har 
behov for et kart til friluftsliv eller i andre sammenhenger.) Det ble utarbeidet og sendt inn en søknad 
om spillemidler til Oslo Kommune Bymiljøetaten innen tidsfristen 15. januar 2019. Svar forventes i 
juni 2019. I forbindelse med revideringen av kartene i nevnte område er kontakt gjenopprettet med 
naboklubbene Nydalen og Heming med fokus på samarbeid om deling og bruk av kartdata. Det 
gjelder særlig områdene i randsonen av Kolls Nordberg - Tåsen kartområde som grenser til 
naboklubbenes kartområder. 

I første omgang prioriteres det å revidere skolekartene for Kringsjå og Korsvoll basert på 
sprintkartnormen. Synfaringsarbeidet startet i midten av desember 2018, og vil fortsette utover i 
2019. Arbeidet utføres i stor grad på dugnad av noen av klubbens ungdomsløpere, men det leies også 
inn eksperthjelp for veiledning, bistand og kvalitetskontroll etter behov. Etter hvert som disse 
skolekartene blir ferdige, vil revideringsarbeidet fortsette på flere andre områder innen kartområdet.  
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Eagle hovedsponsor  
 
O-gruppas økonomi har vokst mye de siste årene. For å det hele til å gå sammen er gode sponsorer og 
støttespillere svært viktig. Eagle kom inn som hovedsponsor i 2017, fortsatte samarbeidet og gjorde 
at blant annet de nye vestene kunne selges til sterkt redusert pris til rekruttene. En svært stor takk til 
dem og alle andre store og mindre store hjelpere.  
 
 
Regnskap for 2018 
 
Koll orientering hadde et aktivt år i 2018, med sum driftsinntekter på kr. 518.109 (inklusive 
renteinntekter) og samlede driftskostnader på kr. 435.294. Økende medlemsmasse gir økende 
overførsler fra både fylket, kommunen og fra hovedlaget. Dette gir grunnlag for flere betalte trenere 
og økt aktivitet i klubben. 

Klubben fikk et samlet årsresultat for 2018 på kr. 82.815 (se vedlagte regnskap).  

En stor takk til kasserer Arne Tesli. 

Fra og med 2014 har O-gruppa samkjørt alle sine transaksjoner i én bankkonto. Dette er kontoen i 
Nordea. Denne er også koblet opp mot hovedlagets kontooversikt i Nordea. O-gruppas kontonummer 
er: 6012.06.40847. 
 
 
Planer for 2019 
 
O-gøy 2019 
O-gøy. Orienteringslek og -trening for de yngre. Aktiviteten starter sannsynligvis torsdag 4. april kl. 
18.00. Leder for rekrutteringsarbeidet er Johan Lunde. 
 
Klubbmesterskapet 2019 
Klubbmesterskapet arrangeres 12. september 2019. 
 
O-Troll-leir 
Koll Orientering er ansvarlig for å arrangere O-Troll-leir den 14.-15. september. 
 
Trollnatta november 2019 
Trollnatta 2018 og Natt-o-toget arrangeres lørdag 2. november. 
 
Deltakelse i løp i 2019 
O-gruppa har en ambisjon om at det skal være enda flere Koll-løpere på vanlige o-løp i 2019.  
Den enkelte kan selv melde seg på til løp gjennom Eventor.no. Vi prøver å få til en spesiell 
mobilisering av Koll-løpere (også tidligere løpere) til følgende løp: Gromløpet (23. mars), Norwegian 
Spring i Halden (6.-7. april), 15-stafetten (11. mai) og Nydalten (31. aug.). Vi satser også på å være 
med i flere stafetter der i blant Tio-mila (27.-28. april) og Jukula (15.- 16. juni). 
 
Samlinger  
O-gruppa vil i 2019 arrangere en samling for sine rekrutter og løpere på Fetsund den 1.-.2. juni. Hold 
av datoen!  
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Budsjett for 2019 
 
I 2019 legger O-gruppa opp til et budsjett med en inntekts- og utgiftsramme som er betydelig høyere 
enn for 2018. Hovedårsakene til dette er tilskuddet som vi har fått tilkjent fra Sparebankstiftelsen. 
O-gruppa budsjetterer med et overskudd på kr. 54.600 i 2019.  
 
 
KOLL Orientering
Budsjett 2019 Perioden 01.01.-31.12

Budsjett 
2019 Kommentarer

Inntekter
Inntekter fra arrangerte løp 60 000       Færre arrangerte løp i 2019
Sponsorinntekter 60 000       Tilbake til nivå for 2017
Tilskudd Hovedlagetog og MVA (3401, 3455) 140 000     Flere medlemmer innbærer økte tilskudd
Tilskudd NOF, kommune, stat og andre (3403, 3440) 300 000     Stor økning pga Sparebankstiftelsen og kartsøknad
Kursinntekt, treningsavg, rekruttpakker, Buypassinnbet. 100 000     Økt treningsavgift
Egenandel startkontingent 23 000       Økning i egenandeler
Treningssamlinger 80 000       Tre samlinger (Vårspretten, Fetsund og VM)
Andre inntekter 10 000       
Renteinntekter 100            

Sum inntekter: 773 100     

Kostnader
Utgifter til startkontingent 120 000 Aktiviteten vil sannsynligvis øke videre i 2019
O-løp, arrangement. Kart, trykking, utstyr 34 000 Økt aktivitet. Kart til skoler
Samlinger, treninger, O-Gøy, m.m. (4350) 20 000 Økning ifm samling Fetsund (reisekost egen konto)
Innkjøp av o-drakter o.l. 70 000 Supplering av drakter mm.
Trenere, lønn, honorar. 190 000 Flere trenere i 2019 + O-AKS Kringsjå og Korsvoll
Trenings- og arrangementsutstyr. 150 000 Inkjøp ifm Sparebankstiftelsen
Kontorrekvisita og innkjøp av O-litteratur 1 000
Reisekostnader ifm samlinger 80 000 Litt økning i deltakelse
Medlemsskap og avgifter idrettskrets, særforbund 30 000
Premier, og lignende 15 000 Nye premier til Trollnatta
Bank og kortgebyrer 6 500
Andre kostnader 2 000
Finanskostnader, etc. 0
Betalbar skatt, Forskuddstrekk Skatt 0
Sum kostnader: 718 500

Resultat 54 600

Pål Myklebust
(sign.)  
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Styret i 2018 
 
O-gruppas styre har i 2018 bestått av følgende personer: 
 
Leder:  
Pål Myklebust  
 
Medlemmer:  
Erik Borg, oppmann, sekretær, rekrutteringskomite, tren & løp. 
Johan Lunde, leder rekrutteringskomite, sponsoransvarlig, tren & løp. 
Espen Messel, kartansvarlig og medlemsansvarlig. 
Arne Tesli, økonomiansvarlig. 
Trude Fixdal, arrangementsansvarlig. 
Heidi Tronbøl, ansvarlig for O-gøy cupen og deltager i rekrutteringskomite. 
 
Styremøter 
Det har vært avholdt 6 ordinære styremøter i 2018. Hovedfokuset på møtene har vært gjennomføring 
av våre egne løp. I tillegg har etablering av et levende årshjul, evaluering og utarbeidelse av maler for 
neste års gjennomføring av Trollnatta, nye facebook sider, arbeid med sponsorer, samarbeid med 
Nydalen, sponsorarbeid, revidering av kart og O-gøy vært store saker på møtene. 
 
I tillegg til styremøtene har det vært holdt en rekke planleggingsmøter og koordineringsmøter. 
 
Styret i O-gruppa er svært takknemlige for alle som stiller opp og hjelper til med gjennomføringen av 
våre arrangementer! 
 
Takk til alle som hjelper til!  
 
 
Representasjon 
 
Trude Fixdal, Johan Lunde og Pål Myklebust var Kolls representanter på Akershus og Oslo 
Orienteringskrets (AOOK).  
 
Pål Myklebust er også O-gruppas representant i Kolls hovedstyre. 
 
 
 
Oslo, 01. mars 2019 
 
Pål Myklebust 
IL Kolls o-gruppe 
Folke Bernadottesvei 13 C 
0862 Oslo 
Mobil: 92 08 72 38 
paal@eagle.no 
orientering@koll.no 
 
 
 
 

mailto:paal@eagle.no
mailto:orientering@koll.no
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Vedlegg: regnskap for 2018 
 
 
KOLL Orientering
Regnskap 2018 Perioden 01.01.-31.12

Kontop
lannr.

Regnskap 
2016

Regnskap 
2017

Regnskap 
2018

Inntekter
Inntekter fra arrangerte løp 3203 52 335 69 649 74 101       
Sponsorinntekter 3123 4 000 63 600 47 242       
Tilskudd Hovedlagetog og MVA (3401, 3455) 3400 57 430 112 131 127 744     
Tilskudd NOF, kommune, stat og andre (3403, 3440) 3402 36 000 15 768 125 940     
Kursinntekt, treningsavg, rekruttpakker, Buypassinnbet. 3930 62 772 102 067 77 638       
Egenandel startkontingent 3940 6 748 1 400 6 142         
Treningssamlinger 3970 0 0 50 450       
Andre inntekter 3990 824 4 218 8 792         
Renteinntekter 8150 33 61              

2060
Sum inntekter: 220 109 368 867 518 109

Kostnader
Utgifter til startkontingent 4010 32 770 52 052 102 794
O-løp, arrangement. Kart, trykking, utstyr 4020 14 070 26 924 14 951
Samlinger, treninger, O-Gøy, m.m. (4350) 4050 10 030 23 814 9 433
Innkjøp av o-drakter o.l. 4300 29 260 57 763 82 769
Trenere, lønn, honorar. 5000 44 250 59 176 82 750
Trenings- og arrangementsutstyr. 6500 32 534 67 163 61 537
Kontorrekvisita og innkjøp av O-litteratur 6800 440 450 889
Reisekostnader ifm samlinger 7140 0 0 65 711
Medlemsskap og avgifter idrettskrets, særforbund 7400 22 063 28 143 5 600
Premier, og lignende 7420 1 500 0 440
Bank og kortgebyrer 7770 0 0 6 457
Andre kostnader 7790 4 000 0 1 963
Finanskostnader, etc. 8170 318 536 0
Betalbar skatt, Forskuddstrekk Skatt 8300 0 6 624 0
Sum kostnader: 191 235 322 646 435 294

Resultat 28 874 46 221 82 815

Oslo, 20. februar 2019

Pål Myklebust
(sign.)  

 
 
 
 


