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Innledning
I 2018 har klubben hatt økning i medlemsmassen og aktiviteten har vært stor og kanskje noe
annerledes enn i fjor. Årets oppsummering er kraftig forenkla fra tidligere år, og dette beklager vi
for dem som har ønska seg ei oppsummering av resultater. Likevel håper vi at den gir et inntrykk
av alt som er gjennomført.
God lesing!

Organisasjon
Styret
Styret har bestått av:
Leder: Martin Kaspersen
Nestleder: Kristin Nilssen
Kasserer: Elsa Hauknes
Styremedlem: Håvard Mølnås
Styremedlem: Mette Bjerve
Styremedlem: Atle Rokkan
Styremedlem: Ole Morten Wie
Styremedlem ungdomsrepresentant: Eli Kolstad
Varamedlem: Morten Lind
To av styremedlemmene har flytta i løpet av året.

Medlemsutvikling
Medlemstallet har gått opp fra i fjor, spesielt i aldersgruppene 6-12 og 26 år og eldre.
Alder
Opp til og
med 5 år
Fra og med 6
år til og med
12 år
Fra og med
13 år til og
med 19 år
Fra og med
20 år til og
med 25 år
Fra og med
26 år
Ukjent alder
Sum

Gutter
9

Jente
6

Totalt
15

I fjor
16

32

28

60

46

9

5

14

11

3

6

9

8

46

49

95

81

99

94

193

162

Kartarbeid
Følgende kart er revidert: Båsmofjellet
Nye kart: Alteren og sprintkart Ytteren
Klubben fikk tippemidler til dette i fjor
Flere kart ligger på vent.

Turorientering
Som tradisjonen tro har vi turorientering på flere kart i Rana, og i år er dette supplert med
stolpejakten. Det vil si at det nå er satt ut 50 stolper i 4 ulike områder rundt omkring i
nærområdene på Mo.

Dugnad
Stikkehenting for Rana kommune på til dels avsidesliggende veier, minst to dager mai.
I tillegg pakka vi turorienteringskonvolutter en ettermiddag.

Skoleløp
O-klubben arrangerte løp for Hauknes barneskole, og Båsmo barneskole
I tillegg to løp med nye Rana u. Det ene var natt-løp for Rana Ungdomsskole i Selforslia,
1.november.
Polarsirkelen videregående skole fikk løp ved studiestedene Moheia og Kongsveien.
Mo o-klubb delte også ut stolpejaktkart/tur-o-kart til alle byskolene.

Treninger og samlinger
Mo o-klubb deltok/medarrangerte basistreninger i Ranahallen sammen med flere andre
idrettslag på mandagskvelder i løpet at vinteren, fram til sesongstart.
Medlemmer har invitert til spontane skøytetreff når forholdene har ligget til rette.
27.-29. april Kjerringøy treningssamling i kretsen
Deltakere fra 12 år og eldre, og fra Mo o-klubb var vi 8-10 medlemmer.
Da det ble berrmark å trene på, starta vi opp med ei treningsgruppe (Orienteringskurs) ca 9-12
år fram til skoleferien. Ut over sommeren fortsatte vi med treninger med godt oppmøte.
Fra trening v/Køtasteinen på Ytteren i juni
God stemning

Fra trening i O-lia 10. juli
Vi planla treningssamling for den samme aldersgruppa og inviterte heile kretsen, men dette
blei avlyst pga for lite påmelding.
En junior deltok, Eli Kolstad, på trenerkurs og bidro til gjennomføring av treninger i klubben.
Høstsesongen gikk sin gang til og med 17.
september, da ble det ekstremt my regnvær
i en lang periode, så da fikk vi en naturlig
pause fram til 29.oktober. Etter det hadde
vi noen gode nattorienteringsøkter med
godt oppmøte, heilt fram til desember.
Fra trening på Skillevollen i november

Løpsdeltakelse
Lokalt
HSB-cup/skattejakt gjennomførte vi fire tirsdager før sommerferien, med start 15. mai. Etter
sommeren gjennomførte vi fire nye tirsdager med avslutning 11. september i Klokkerhagen.
Generelt god stemning på alle løp.

Krets
KM 9. og 10. juni i Korgen og Herringen
Av i overkant 70 deltakere, hadde Mo o-klubb 25 påmeldte. Det vil si at vi gjorde oss godt
bemerka, og tok med oss heim flere gode plasseringer i alle aldersgrupper.
KM 31. august til 2. september i Fauske og Sulitjelma.
20 medlemmer reiste nordover og deltok i et arrangement med 70-80 deltakere, og klubben
stilte med 4 stafettlag av totalt 14 lag.

En glad gjeng i Sulitjelma

NNM Storsteinnes, 17.-19. august
Her deltok to av våre medlemmer, og Martin Kaspersen blei nordnorsk mester i sin klasse.

Nasjonalt
Norges cup
Lars og Ida var, sammen med Mette, de
eneste deltakerne fra Mo o—klubb på
pinseløpene i Kongsberg. Dette var de
første løpene i Norges-cupen og ikke helt
snøfrie. Likevel en kjempefin opplevelse i
spennende terreng.
Deltakelse totalt:
Lars Solli har deltatt på 6 løp
Even-Johan Kaspersen har deltatt på 3 løp
Eli Kolstad på 1 løp.

O-festivalen
9 deltakere
Jeg og Ida var også med til Bærum på O-festivalen, hvor Ida fikk en knallsterk 9. plass på
mellomdistansen.

Hovedløp og o-landsleir

Ida har deltatt på Hovedløpene og leiren etterpå, og hun fikk en knallsterk 9. plass på
mellomdistansen.

Internasjonalt
Barents Winter Games, mars i Luleå.
Skiorientering
Stemningen og opplegget med
åpningsseremonien på Barents Winter
Games var helt spektakulær, da vi var utpå
isen på elva så å si midt i sentrum. Showet
het «Fire on ice» og det var masse
flammekunstnere og dans.
Lars Solli og Eli Kolstad representerte
Norge sammen med den glade gjengen på
bildet.
O-ringen, Ørnskøldsvik 21-27 juli
I sommerferien har vi vært på en fantastisk
tur til O-ringen. 23 glade
orienteringsløpere fra Mo reiste til Höga
Kusten i juli og fordelte seg på ulike
klasser fra begynner, mosjon, alders og
elite.
Klubben leide et klubblokale til et
idrettslag.

Diverse
Gamle løpere
Yngve Skogstad ble uttatt til reserve til VM
Søndag 25.februar gikk en av o-klubbens store o-løpere, Willy Bjørnådal, bort.
Willy ble 71 år.

Avslutning
Vi kom i mål med sesongen, og vi har kanskje ikke greid å nevne alle innsatser og alle som
har bidratt. Uansett så er det tusen oppgaver som gjøres og løyper som skal løpes.
Takk for innsatsen til samtlige!

