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Innledning
Året 2020 vil bli huska på mange måter da sesongen har vært prega av Coronavirus med sine
restriksjoner og store mengder snø slik at skogen ikke ble løpbar før i juni. Vi har likevel
gjennomført mange aktiviteter og hatt det sosialt og trivelig.
I denne årsmeldinga tar vi en kjapp oppramsing av det meste av hva vi har foretatt oss i året
som har gått.

Organisasjon
Styret
På årsmøtet 23.01.2020 ble følgende styre valgt:
Leder: Kristin Nilssen
Nestleder: Magnus Beyer Brattli
Styremedlem/Regnskapsfører: Elsa Hauknes
Styremedlem: Morten Lind
Styremedlem: Mette Bjerve
Styremedlem/kartansvarlig: Ole Morten Wie
Styremedlem/Ungdomsrepresentant: Ida Solli
Varamedlem: Hanne Marit Mikalsen
Valgkomite: Wenche Hjelmseth, Gunnar
Brattli og Doris Kaspersen
Revisor: Liv Petersen Øverleir

Styrets arbeid:
I løpet av 2020 har styret gjennomført ca. 5 styremøter med fysisk tilstedeværelse. I tillegg
drøftes saker på nett (facebook, e-post mm.).
Vi har blant annet tatt opp generell drift av klubben, nytt touch-free-system, klubbtøy, drift av
sosiale medier og mye mer.
Vi gjennomførte ekstraordinært årsmøte 2. juni for å vedta ny kontingent da NIF har vedtatt
nye krav til innkreving av medlemskontingenter. Vedtaket vi gjorde i det ekstraordinære
årsmøte gikk ut på at hovedmedlemsskap betaler 250,- kr, og hvert påfølgende familiemedlem
betaler 50,-kr hver.
NIF har totalrenovert medlemsregisteret, noe som har ført til et behov for at vi har rydda i vårt
medlemsregister. Nye kontingentkrav gjorde også sitt til at vi måtte gjøre en innsats i denne
ryddejobben.

Medlemsutvikling:
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
5

Jenter
7

Totalt
12

I fjor
13

23

24

40

47

12

9

21

17

4

4

8

11

52

50

102

98

96

94

7
190

188

Kartarbeid
Det har i 2020 vært et produktivt år på kartfronten. Det er ferdigstilt 4 kart og 1-2 kart vil bli
ferdig i løpet av januar.
De feridgstilte er som følger:
- Skolegårdkart Ytteren Barneskole
- Sprintkart Mjølan
- Orienteringskart Skonseng
- Orienteringskart Alteren
Ferdig i januar:
- Orienteringskart over Båsmofjellet (revisjon)
- Skolegårdskart Hauknes Barneskole
Vi har levert nye søknader for kartene:
- Mofjellet-øst
- Ildgrubben
Vi ser også behovet for å sette i gang en revidering av alle vår sprintkart.
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Turorientering
Årets tur-o ble veldig forsinket på grunn av
snøen som ble liggende i terrenget fram til
i slutten av juni. Det ble dermed ikke
igangsetting før 14.juli med poster på
Skillevollen, Gåstjønnlia, Reinfjellia og
ved Raudvatnet. Vi pakket 40 konvolutter
og solgte 30. Ikke veldig bra.
Totalt har vi registrert 21 deltagere i årets
tur-o og 9 av disse har vært på alle postene.
På grunn av Covid-19 ble det ingen
avslutning av årets tur-o, men det ble sendt
ut 5 gullmerker og ellers trukket 3 gavekort
fra Sport 1 blant årets deltagere.

Den kuleste tur-o-posten

Stolpejakt
Også årets Stolpejakt ble rammet av sen
vinter og Covid-19 på både godt og vondt!
Vi kom sent i gang og utsetting av de
første stolpene i 2 områder måtte utsettes
på grunn av en meter med snø i terrenget.
Dette skapte litt problemer da de egentlig
og ifølge appen allerede var utplassert.
Dette må vi gjøre annerledes neste gang.
Når vi først kom i gang ble Stolpejakten en
suksess, mye på grunn av Covid-19 som
satte begrensninger på mye aktivitet.
Stolpejakten er i denne sammenhengen en
fin aktivitet.

20.mai. I tillegg ble det i samarbeid med
Polarsirkelen Friluftsråd satt ut 25 stolper
på Træna. Og i høst satte vi i tillegg ut 12
ekstra stolper på et nytt kart over Mjølan.

Det ble i første omgang satt ut 50 stolper i
4 områder. De første stolpene var klare

Kartfolderen ble delt ut gratis til blant
annet skoler, hoteller, turistkontor og
campingplass.
På Mo er det registrert 1931 stolpejegere.
Av disse har 70 vært innom alle stolpene.
Vi har beregnet at nesten 500 deltagere er
besøkende til Rana. På Træna har det vært
378 stolpejegere. Av disse har 94 vært på
alle stolpene. Vi regner med at mellom
250-300 av stolpejegerne på Træna er
besøkende til Træna.

Til årets Stolpejakt fikk vi også laget en
kartfolder med de 4 første kartene.
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I år har vi hatt flere støttespillere i
sammenheng med Stolpejakten og tur-o.
Samarbeidet med Polarsirkelen Friluftsråd
er viktig. Men i tillegg har vi fått god støtte
fra Helgeland Kraft, Mo Industripark og
Rana Blad.
Blant de 137 som har vært på minst 50
stolper er det trukket ut 15 gavekort fra
Sport 1.

Skolesprinter og skolerelatert arbeid.
Vårt viktigste tilskudd til skolene i år var utdeling av gratis kartfolder for Stolpejakten til alle
skolene i Rana som hadde stolper i nærheten (også videregående skole). I tillegg har vi hatt
samarbeid med 3 skoler angående skole-o løp. Hauknes Barneskoleskole med 200 elever,
Båsmo Barneskole med 60 elever i 7.klasse og Rana Ungdomsskole 100 elever.
Vi skulle kjørt et større opplegg mot Rana Ungdomsskole, men på grunn av Covid-19 ble
dette ikke gjennomført. Opplegget har fokus på ulike momenter med kart og kompass. Dette
ble veldig godt mottatt og vi håper på en fortsettelse av dette i 2021.
Det er i tillegg laget et skolegårdskart over Ytteren skole og vi har mottatt 2 skole o-sekker
som vi skal dele ut til to skoler som vi håper å lage et nærmere samarbeid med (flere).

Dugnad
Vårens løpefest etter brøytestikker ble
gjennomført 26. og 28. mai. I tillegg
sorterte vi brøytestikkene påfølgende
onsdag. Viktig bidrag til klubbkassa.

Treninger og samlinger
Årets treninger starta etter påske og vi hadde store utfordringer, da vi ikke kunne gjennomføre
vanlige treninger pga. Coronarestriksjoner og mye snø. Even-Johan Kaspersen lærte seg
usynlig-o, og satte i gang med treningsløp på tirsdager. Denne unge mannen har også vært
aktiv med å lage treninger gjennom høstsesongen.
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Først 9. juni kom vi i gang med vanlige treninger ute i skogen.
I oktober og november, dro Magnus Beyer Brattli i gang intervalltrening i Klokkerhagen i
samarbeid med Mo Skilag.

Nattorienteringsløp 13., 20. og 27. oktober.
Deretter fikk vi begrensinger pga.
smittesituasjonen.
Vi har fått tildelt treningstid i Ranahallen,
men ikke fått lov å bruke den når vi kom så
langt pga. Coronarestriksjoner.
Romjuls-usynlig-o-løp i regi av familien
Kaspersen, på Gruben andre juledag gikk
av stabelen med over 40 registrerte
deltakere.
Riktig så trivelig med løp og kaffekos.
Trænatur 3.-5. juli.
Da det meste av nasjonale løp, inkludert Ofestivalen blei avlyst var det noen som fikk
en lys idè om at vi må lage vår egen Mo ofestival på Træna. Som sagt så gjort. Vi
fikk med oss 26 medlemmer ut i havet og
hadde hell med været og god stemning. I
løpet av helga avvikla vi to konkurranser.
Den ene gikk ut på å være den første som
stempla på alle stolpejakt-postene på
Husøya. Den andre var lagkonkurranse på
Sanna. På ulike steder ble det delt ut
oppgaver som skulle løses kreativt. Helt
umulig å kåre en vinne, men det gjorde vi.
Felles middag på lørdag kveld.

Vi har fått god publisitet rundt denne turen
i lokalavisa, gjennom forbundet og i årets
o-bok.
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Trener-1-kurs:
Del en i oktober 2020 og neste blir i april
2021.
Kari Christiansen kom og engasjerte en fin
gjeng med 6 medlemmer fra klubben vår
og to Korgværinger.

Deltakelse på løp:
Lokalt/ HSB-cup (skattejakt)/andre løp
Årets skattejakt ble avgrensa til fire løp fra 25. august til 15. september, på følgende steder.
Skillevollen, Åga, Utsikten og et tradisjonelt moro-avslutningsløp på Hauknesstranda.
Lørdag 24. oktober blei det arrangert
Grufseløp i Korgen. Her er et bilde fra
oppvarminga.

Krets
3.-5. juni KM Tverlandet i regi av B&OI
19 deltakere fra Mo ok totalt på sprint, lang- og mellomdistanse.
På sprinten løp følgende inn til seier: Tamara Joelsen, Lars Solli, Doris Stien Kaspersen og
Oliver Larsen. Hilde Sofie Hansen stakk av med en andreplass og Martin Kaspersen en
tredjeplass.
15 løpere fra Mo ok starta på mellomdistansen. Følgende fikk en gullmedalje: Lars Solli,
Morten Lind, Tamara Joelsen, Eli Ringdalen, Oliver Larsen og Mette Bjerve. Mens Hilde
Sofie Hansen, Joachim Lind og Ida Solli løp inn til andreplasser, og Herr og fru Kaspersen
løp inn til sine respektive tredjeplasser.
Søndagen starta 16 medlemmer fra Mo ok på mellomdistanse. Følgende løp inn til
førsteplasser: Tamara Joelsen, Sigrid Lind, Oliver Larsen, Eli Ringdalen og Doris Stien
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Kaspersen. Lars Solli løp inn til en andreplass, mens Joachim Lind og Martin Kaspersen løp
inn til hver sin tredjeplass.
Sosialt og trivelig å bo sammen på Saltstraumen camping.
KM-høst 29. og 30 august ble arrangert i Vefsn og Hemnes.
Stafetten gikk av stabelen lørdagen på Kjærstad og Mo ok stilte med 5 lag, og familien
Bjerve/Solli kapra andreplassen.
Ultralang ble arrangert i Fagervollien i Korgen.
Mo ok hadde 20 startende løpere.
Følgende tok seieren i sin klasse: Sigrid Lind, Ida Solli, Doris Stien Kaspersen, Wenche
Hjelmseth, Joachim Lind, Martin Kaspersen, Lars Solli.
Så følgte disse opp med sølvplassering: Hilde Sofie Hansen, Liv Petersen-Øverleir, Elsa
Hauknes, Isak Mortensen, Even-Johan Kaspersen, Sandra Mortensen.
Mette Bjerve, Eli Ringdalen og Ole-Kristian Kaspersen løp inn til tredjeplasser.
Saltendilten 20. september
Hilde Sofie Hansen og Rein Jørgensen var ivrige nok til å dra til Bodø i et relativt surt vær, og
klinka like godt til med henholdsvis 2. og 3. plass der.

Nasjonalt
Hovedløp og o-landsleir
På årets HOLL deltok to fra Nordland og
Sigrid Lind var den ene. Morten Lind var
med som reiseleder. Sigrid sier at det
artigste med dette arrangementet var nok
være i en gruppe med andre artige folk
som du ikke kjenner. Hun deltok på flere
aktiviteter som var artige, men Sigrid tviler
på om de hadde vært like morsomt uten de
andre på gruppa. Det var noen aktiviteter
som var artigere enn andre, spesielt
moroløpet. Man skulle tro at å springe i en
myr etter poster, der man enten trør seg til
hofta eller må svømme, er irriterende, men
det var nok det festligste. Et annet
eksempel er da deltakerne fikk padle. Dette
ble spesielt artig da Sigrid og en annen
hoppa ut av kanoen, selv om det kanskje
ikke var meningen. I tillegg, selv om det
var enkelte aktiviteter som man ikke fikk
til, var det likevel artig fordi det ofte var
andre som heller ikke fikk det til, og da
kunne vi le av hverandre. På kvelden
møttes folk og spilte fotball eller kort, men
pga. Corona ble aktivitetene begrensa, noe
som var litt kjipt.

9

NNM i Sørreisa, 21.-23. august
Mo ok hadde 10 løpere til start på fredagens sprint, 11. startende på lørdagens langdistanse og
to stafettlag på søndagen.
Hilde Sofie Hansen klinka til med gull på
begge de individuelle distansene, mens
Elsa Hauknes, Gunnar Brattli og Doris
Stien Kaspersen også tok for seg av sølv
og bronsemedaljene på disse distansene.

Stafetten ble vel gjennomført og Mo ok sitt
herrelag, Lars Solli, Even-Johan Kaspersen
og Magnus Beyer Brattli, kapra 3. plassen.

Sørreisa o-lag hadde 50 årsjubileum, og vi
overrakk en nylaga sang til dem på arena.
Pga. smittevernhensyn ble det ingen
festmiddag slik vi bruker på NNM. Derfor
laga vi vår egen festmiddag på hytta vi
leide.

NM-uka i Mostadmarka i Malvik kommune, Trøndelag, 10.- 13. september
Ida Solli gjorde en kjempeinnsats og deltok på
alle løp på NM-uka. I tillegg stilte Doris Stien
Kaspersen, Even-Johan Kaspersen og Lars
Solli på kvalifiseringa på fredagen og finalen
på lørdag.
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Søndagen hadde vi lag på både dame- og
herrestafetten.
På damelaget løp Ida Solli, Doris Stien
Kaspersen og Åshild Kolstad.
På herrelaget løp Lars Solli, Even-Johan
Kaspersen og Magnus Beyer Brattli.

Diverse, både sportslige prestasjoner og andre aktiviteter.
Planlagt klubbkveld før påske måtte avlyses pga. Coronarestriksjoner, og det ble ikke fulgt
opp med flere klubbkvelder av samme grunn.
Vi oppretta ei Facebook-side for Mo orienteringsklubb, og denne har det vært en god del
aktivitet på.
Varmere klubbjakker var et sterkt ønske fra medlemmene våre og vi gikk derfor til innkjøp av
dette.
Vi deltok med stand på kulturnatta 10. september.
Sesongavslutning i gymsal ved Lyngheim skole 4. oktober. Godt oppmøte på arenaen
innendørs. Servering av pizza og gjennomføring av en artig lagkonkurranse. Utdeling av
premier til Stolpejakten.
Vi fikk også nye hovedsponsoravtaler med Helgeland sparebank og Retura HAF. For øvrig
har vi flere sponsorbidrag fra Rana Blad, DNB, MIP, Helgeland Kraft og Polarsirkelen
Friluftsråd.

Til sist og takk til alle som har bidradd
Vi gleder oss allerede til neste sesong etter
et uvanlig år. Noe har vi helt sikkert lært,
og vi skal prøve å ta med oss det beste.
Takket være stort engasjement blant
klubbens medlemmer så drar vi arbeidet
videre i 2021.
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