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SAMMENDRAG AV O-ÅRET 2021 
 
Orienteringsgruppa hadde 360 betalende medlemmer (365 i 2019 og 364 i 2018). 
 
Hver komité har vedlagt en rapport for sin aktivitet. Her følger et sammendrag: 
 
Når det gjelder o-arrangementer er dugnadsånden fortsatt levende i Tyrving: 
• Vårt faste kretsløp Ivar-O-løpet ble arrangert som kretsløp sprint 21 august fra Rykkinn. Løpet 

samlet 256 deltager mot 316 deltagere i 2020. 
• Videre har vi arrangert to klubbløp(nedgradert pga pandemi) og klubbmesterskap på Gupu. 
• Rekruttkomiteen har til tross for restriksjoner hatt et aktivt år, med et høyt antall rekrutter. I år 

har det på det meste vært ca 45 barn som har deltatt på rekrutt treningene gjennom sesongen. 
Utfordringen videre blir å beholde interessen fra de barna som nå er med. I sesongen har det 
hovedsakelig vært aktiviteter i regi av Tyrving,covid19 har vanskeligjort planlagte aktiviteter 
utenom klubben.  
 

Turorienteringen «Flaggspretten», der Tyrving samarbeider med 3 andre o-klubber i vestre Bærum, 
ble i 2021 arrangert for 50. gang. Jubileumssesongen fikk omtrent samme store oppslutning som i 
2020, og «Flaggspretten» var i 2021 landets største turO-arrangør med 1.833 registrerte deltakere og 
131.674 postregistreringer. Tyrving hadde ansvaret for 9 (av 26) turO-opplegg med til sammen 81 (av 
202) poster.  
Tyrving har også, for 6. gang, arrangert et mosjonstilbud i bebygde områder gjennom «Stolpejakten». 
Deltakelsen her er fortsatt sterkt økende; 3.175 personer har registrert til sammen 56.106 
stolpebesøk på årets 40 stolper.  
Foruten å være et godt besøkt aktivitetstilbud til de som vil ha orientering som tur uten tidtaking, så 
gir dugnadsarbeidet i «Flaggspretten» og «Stolpejakten» et betydelig bidrag til o-gruppas økonomi.  
 
2021 ble nok et redusert år mht arrangementer og løpsdeltakelser, men sesongen mht mesterskap 
ble gjennomført tilnærmet som vanlig og med svært gode Tyrving-resultater:  
• Mina Jørgensen tok NM-gull på mellomdistanse i D19-20 
• Tyrving tok NM-gull i sprintstafett 
• Marion Aebi ble nr.3 i NM sprint i D21- 
• Herrer og damer førstelag leverte begge 5. plasser i NM seniorstafett 
• Tyrving tok KM gull i stafett for herrer for 3.gang på rad (best i byen, igjen!) 
• Håkon Jarvis Westergaard (Drage) løp EM for Norge 
• Marion Aebi løp 2 verdenscup-runder for Sveits med 9.plass på mellomdistanse i Idre som best 
• Matthias Kyburz tok 2 stk EM-gull og 1 VM-gull for Sveits 
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SPORTSLIG AKTIVITET  
Are Kristiansen Leder/Koordinering av TET (ungdom/junior/senior/elite) 
Nils-Erik Hirsch Koordinering av rekruttering og talentutvikling 
Solveig Sikkeland Løpstøy 
Ivar Lundanes Klubbtrener ansatt i 50% stilling i 2021, hovedfokus jr/sr  
Nora Skauen Oppkvinne og koordinator junior 

Uttakingskomité (UK) Arne Tiltnes, Eivind Hoff, Ivar Lundanes (H-senior)  
Marianne Njåstein, Eivind Hoff, Ivar Lundanes; Nora Skauen (D-
senior/junior) 
Are Kristiansen, Ivar Lundanes (ungdom)  

 
Mange personer har vært involvert i det sportslige opplegget som i år har omfattet ungdom, 
junior/senior, og tilbud til hele klubben. Utvalget har hatt ansvaret for den sportslige virksomheten 
over rekruttalder. De viktigste oppgavene har vært: 
 
 Organisering og gjennomføring av klubbens lokale treningstilbud (sommer og vinter) 
 Oppfølging sportslig og sosialt av ungdommer i alderen 13-16 år (O-Ung) 
 Spesielle tiltak for å bygge bro mellom rekruttgruppa og O-Ung 
 Treningsoppfølging av juniorer/seniorer som ønsker det 
 Administrativ oppfølging av senior/junior; tilrettelegging og sesongplanlegging  
 Treningssamlinger 
 Laguttak, reiseopplegg og annet i forbindelse med stafetter 
 Reiseopplegg og oppfølging i forbindelse med mesterskap  
 Informasjon om det sportslige tilbudet (treninger, samlinger, stafetter etc.). 

 
Ivar Lundanes har vært ansatt som trener i 50% stilling i 2020. Ivar har hatt ansvar for trening og 
oppfølging av junior/senior, og han har også tatt stort ansvar på ungdomssiden ved deltakelse og god 
oppfølging på treninger, løp og samlinger.  
 
Ungdom 
Ungdomsgruppa (O-Ung: 13-16 år) har i 2021 bestått av totalt ca 15 løpere som regelmessig har 
deltatt på treninger og orienteringsløp. Av disse er det 10 stk som har deltatt regelmessig (minst 3 
starter) i terminfestede løp. Aldersprofil på aktive løpere i gruppa (har deltatt på minst 3 
terminfestede løp) fremgår av tabellen nedenfor, som også inneholder historiske data:  
 

  Aldersprofil aktive ungdommer (deltatt på flere terminfestete løp) 
År Sum H13 H14 H15 H16 D13 D14 D15 D16 

2021 10 3 3 2 1 0 0 0 1 
2020 15 4 2 1 0 0 1 0 7 
2019 11 2 0 1 1 1 0 6 0 
2018 15 0 1 1 2 0 7 0 4 
2017 20 2 1 2 1 7 0 4 3 
2016 17 2 2 1 2 0 4 3 3 
2015 19 1 3 2 1 4 4 3 2 
2014 24 3 3 1 0 5 4 3 5 
2013 22 3 1 0 2 4 3 5 5 
2012 16 1 0 2 0 3 4 5 1 

 
Til tross for at statistikken viser det laveste antall aktive ungdommer de siste 10 år – og kun 1 jente - 
er det en del positive elementer å trekke frem: 

• Vi har flere ungdommer i alderen 13-14 år (begge kjønn) som har deltatt regelmessig på 
treninger, men som ikke har tatt skrittet fullt ut ved å delta aktivt i terminfestede o-løp. 
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• Vi har en god stamme med løpere i alderen 13-14 som virker å være motiverte og der det er 
etablert et sosialt miljø. 

• Vi har 8-10 stk ungdommer i alderen 11-12 som har deltatt både på trening sammen med O-
Ung og i flere terminfestede o-løp. 

 
Tiltak som ble iverksatt for å øke tilfanget av ungdomsløpere ved opprykk fra rekruttgruppa er 
beskrevet i neste avsnitt. 
 

 
 
Oppfølging og treningsaktiviteter: 
Treningsopplegg omtales mer generelt senere i rapporten. For ungdommene har det i hovedsak vært 
et aktivitetstilbud i klubben to hverdager per uke i sommersesongen; tirsdager (varierte opplegg; 
sprint-o, vanlig orientering, intervalltreninger) og torsdager (totalt ca 15 stk o-teknisk treninger med 
poster i skogen). Også denne sesongen har det vært utfordringer knyttet til Corona-pandemi, men 
det har vært mulig å gjennomføre det alt vesentligste av planlagte treninger. 
 
Det har vært jevnt godt oppmøte fra ungdommene på treningene og god oppslutning om 
klubbarrangementer. Vi har hatt et treningssamarbeid med Fossum og Asker ved at alle klubber har 
arrangert 1 fellestrening for ungdommer hver både vår og høst. Dette betyr totalt 4 treninger hos 
Asker/Fossum i 2021. For øvrig har oppmøtet typisk vært mellom 20 og 50 utøvere (ungdommer og 
eldre utøvere) på O-teknisk trening på torsdager, og 5-30 på tirsdager (ungdommer og eldre 
utøvere). Løypetilbudet har bestått av A-, B- og C-løyper, noen ganger sammenslått når forholdene 
(kart, terreng) lå til rette for dette. 
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Ivar arrangerte nesten alle treninger med noe assistanse i forbindelse med reiser og andre oppgaver. 
Karl Fremstad og Ådne Skjærstein fulgte opp de yngste ungdommene (opp til 14 år) på 
torsdagstreninger, slik at Ivar i større grad kunne fokusere på veiledning av juniorer og de eldste 
ungdommene. Vi inviterte deltakere fra rekruttgruppa som kunne løpe C-løyper alene (11-12 åringer) 
til å delta på klubbtreninger, noe som virker å ha vært et godt tiltak for å integrere disse i klubben. 
 
Nils-Erik Hirsch fungerte som oppmann og koordinator for aktiviteter mot ungdom på trening og i 
konkurranse. Flere andre foreldre leverte også viktige bidrag. Voksne ressurspersoner som snakker 
med ungdommen og dere foreldre ser ut for å være et veldig viktig tiltak for å motivere de yngre og 
for å få de til å delta aktivt på orienteringsløp. Nils-Erik fikk med seg mange ungdommer til å delta i 
Skumringskampen (en serie natt-orienteringsløp i Asker/Drammen) i september/oktober ved direkte 
kontakt (personlig og gjennom sosiale medier), tilbud om felles transport og lån av utstyr, etc.  
 
29.mai arrangerte vi dagssamling i Tanumskogen for rekrutter/ungdom/junior med totalt 45 
deltakere, herav 35 deltakere i alderen 8-16 år (meget bra!). Trener Ivar tok seg av det sportslige 
opplegget med gode bidrag fra Nils-Erik m.fl. og samlingen var meget vellykket. 
 
Stafetter: 
Stafettsesongen ble nok et år begrenset av corona-situasjonen. I KM stafett på Ås tok guttelaget vårt 
en veldig overraskende og super-gledelig bronsemedalje (Peter Telle-Hansen, Jakob Finstad-Land, 
Lars Haakon Eriksson, Lavrans Larsen Hirsch, Bjørnar Peikli)! I jenteklassen løp Sofia Øhlckers en god 
1.etappe på et kombinasjonslag med 2 jenter fra Asker SK, og laget ble nr 6 i KM.  
 

 
 
Vi hadde også et guttelag med i Night Hawk som ble diskvalifisert. 
 
Individuelt:  
Årets Hovedløp for yngre ble arrangert av Frol IL med 4 stk deltakende Tyrving-løpere. Sofia Øhlckers 
(D16) og Peter Telle-Hansen (H14) tok premieplasser i begge løp; Sofia ble nr på 8 sprint og nr 10 
langdistansen, Peter ble nr 17 på sprint og nr 14 på langdistansen. Bjørnar Peikli (H16) ble nr 31 på 
sprint og Jakob Finstad-Land (H14) nr 29 på sprint.  
 
I O-Idol (nasjonalt løp for 16-åringer) i Trondheim løp Bjørnar Peikli veldig sterkt og ble nr 3. Premien 
var fri deltakelse på juniorlandslagets vintersamling i sørlige strøk. 
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I Trimtex-cup (ungdoms-serie i AOOK) fikk vi følgende topp-15 plasseringer av våre: Sofia Øhlckers 
ble nr 13 i D15-16; Peter Telle Hansen ble nr. 4, Jakob Finstad Land nr. 9, og Åsmund Larsen Hirsch nr. 
13 i H13-14. 
 
4 av våre ungdommer ble tatt ut til «Kretskampen» (som i år erstattet «Unionsmatchen mellom 
norske og svenske klubber som ikke lot seg gjennomføre pga pandemien). I sterk konkurranse ble 
Peter Telle-Hansen og Jakob Finstad Land ble hhv nr. 5 og nr. 8 i H13-14, Bjørnar Peikli ble nr. 7 i H15-
16 og Sofia Øhlckers ble nr.10 i D15-16. Peter Telle-Hansen løp på AOOK sitt 2.lag som ble nr. 3 i 
stafetten. 
 
Samarbeid med naboklubber: 
Også i 2021 samarbeidet Tyrving med Asker SK og Fossum IF om å arrangere treninger for 
ungdommer; hver av klubbene arrangerte 2 treninger hver (1 hver på våren og det samme på 
høsten). Det er også god dialog i forbindelse med stafetter, slik at vi kan danne kombinasjonslag når 
nødvendig for at alle løpere skal få et lag å løpe på. Det er også uformell informasjonsdeling mellom 
Asker, Tyrving og Fossum når det gjelder kart, treninger og arrangement som kommer alle klubbene 
til gode. 
 
Senior og junior  
Tyrving har lykkes godt i å bygge og vedlikeholde et prestasjonsmiljø rundt løpere fra egen 
seniorstall. Før 2017-sesongen ble herrer senior betydelig styrket ved at Matthias og Andreas Kyburz 
fra Sveits meldte overgang til Tyrving for internasjonale stafetter. Denne overgangen dannet 
grunnlag for en styrking av sportsbudsjettet og økt satsing med fokus på store internasjonale 
stafetter (10-mila og Jukola) samt NM stafett. Andreas har avsluttet sin elitesatsing, mens Matthias 
fremdeles er satsende o-løper og representerer Tyrving i store stafetter og internasjonale løp. Et 
viktig tiltak ble endelig realisert før 2018-sesongen, da vi ansatte Ivar Lundanes i deltidsstilling som 
klubbtrener. Ivar var i 2021-sesongen ansatt i 50% stilling. 
 

 
 
Tyrving har en stor utfordring i forhold til å utvikle nye juniorløpere og yngre seniorer som skal 
erstatte dagens gode utøvere. På jentesiden har vi nå fått opp en stor gruppe med løpere i 
junioralder som utvikler seg, mens på guttesiden mangler bredden. 
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Nye løpere 
Florian Schneider representerte Tyrving fra høstsesongen 2021. Florian har tidligere løpt World Cup 
og EM for Sveits, og har jr-VM gull fra 2013. Tamas Neda flyttet fra Ungarn til Norge høsten 2021 og 
løp noen få løp for Tyrving senhøstes. Tamas løp junior-VM i 2021 med beste plassering nr. 20 på 
mellomdistansen. 
 
Internasjonale stafetter 
10-milakavlen ble avlyst i 2021. Jukolakavlen ble arrangert i august 2021 (flyttet fra juni pga 
pandemien) i Rovaniemi i Nord-Finland. Pga pandemi og karantenebestemmelser ble det svært 
krevende å stille lag fra Tyrving, men vi kom til start med et fullt 1.lag i herreklassen, et amputert 
2.lag (kun 6 løpere) og et damelag med kun 2 løpere. Herrelaget løp inn til 18.plass etter god men 
langt fra perfekt gjennomføring. Laget bestod av Karl Fremstad, Florian Schneider, Bjørn Ekeberg, 
Ivar Lundanes, Morten Jarvis Westergård, Wojciech Kowalski og Matthias Kyburz. Det siste tiårets 
plasseringer i Jukola har vært nr. 2 i 2019 (klubbrekord!); nr 11 i 2018; 17 i 2017; 49 i 2016; 14 i 2015; 
28 i 2014; 5 i 2013; 11 i 2012; 11 i 2011; 6 i 2010). Dette betyr at Tyrving i herreklassen har vært 
topp-20 i 8 av de 11 siste Jukolakavlene. Ingjerd Myhre og Mari Helgerud løp de 2 første etappene i 
Venlakavlen, deretter hadde vi ikke flere løpere på plass. 
  
Night Hawk 2021 ble arrangert fra Fossum arena 2.helgen i august. Herrelaget tok sin første seier i 
Night Hawk i en stafett som var preget av tynn deltakelse (kun 17 lag til start) og mange 
diskvalifikasjoner. Men prestasjonen var god og vinnerlaget bestod av Torgeir Nørbech (natt), Anders 
Tiltnes (natt), Karl Fremstad (løp både natt- og dagetappe), Bjørn Ekeberg (natt), Kristoffer Jacobsen 
(dag), Martin Johansson(dag), og Martin Vister(dag). Også damene leverte god stafett-løping og ble 
nr 3 av 10 deltakende lag: Kaja Peikli (natt), Vida Helland-Hansen (natt- og dagetappe), Stella  
Holmboe (natt), Kajsa Meyer Larsson (dag), Linnea Holst (dag). 
 
NM-stafetter 
I NM-uka i Telemark fikk begge førstelagene våre 5. premie (Damer: Ingjerd Myhre, Mina Jørgensen 
og Marion Aebi. Herrer: Karl Fremstad, Håkon Jarvis Westergård og Bjørn Ekeberg). Begge lagene løp 
bra og var ca 3 minutter bak medalje. Damenes lag 2 (Vida Helland-Hansen, Stella Holmboe og Kaja 
Peikli) ble nr. 19 og lag 3 (Ida Tiltnes, Iris Holst og Lise Østlid Bagstevold) ble nr. 26 av 36 startende 
lag. Herrenes lag 2 (Ivar Lundanes, Morten Jarvis Westergaard, Trond Lund) ble nr. 38 av 73 
startende lag.  
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I NM sprintstafett tok Tyrving GULL-medaljen! Dette var Tyrving sitt første NM-gull i sprintstafett (vi 
hadde fra før 2 stk bronsemedaljer fra 2014 og 2020). Laget bestod av Ingjerd Myhre, Karl Fremstad, 
Håkon Jarvis Westergård og Marion Aebi. 2.laget ble nr. 26 av 49 startende med et lag bestående av 
Oda Sikkeland, Kristoffer Jacobsen, Kristian Juell Larsen og Kaja Peikli.  

 
På NM juniorstafett i Trondheim hadde vi med 2 damelag som ble hhv nr. 7 og fikk premie (Linnea 
Holst, Kaja Peikli og Mina Jørgensen) og nr. 13 (Stella Holmboe, Eileen Bjanes og Vida Helland-
Hansen).  
 
NM individuelt og Norgescup 
Alle NM-øvelser i 2021-sesongen ble avholdt i en travel september-måned. NM-sprint ble arrangert 
av Heming første helgen i September (flyttet fra Juni) med 2 individuelle distanser. Marion Aebi var 
best av våre med en strålende bronsemedalje i NM sprint D21-, kun 12 sekunder bak gullet. Øvrige 
Tyrving-premieplasseringer: Linnea Holst nr. 6, Kaja Peikli nr. 10 og Vida Helland-Hansen nr. 14 i D17-
18; Ingjerd Myhre nr. 9 i D21; Håkon Jarvis Drage nr. 11 og Karl Fremstad nr.13 i H21. Løpere utenfor 
premieplass: Eileen Bjanes nr.37 og Kajsa Meyer Larsson nr. 43 i D17-18; Stella Holmboe nr. 17 i D19-
20; Oda Sikkeland nr. 29 og Maren Norderud nr. 33 i D21-; Kristian Juell Larsen nr.46 i H17-18; 
Kristoffer Jacobsen nr. 34 i H21. NM knockout-sprint ga følgende plasseringer til våre: Vida Helland-
Hansen nr. 11 og Kaja Peikli nr. 16 i D17-18 (begge premieplass); Linnea Holst nr. 20 i D17-18; Stella  
Holmboe nr. 7 i D19-20; Ingjerd Myhre nr. 14, Marion Aebi nr. 16, Oda Sikkeland nr. 26 og Maren 
Norderud nr. 27 i D21; Håkon Jarvis Drage 10. premieplass i H21- og Karl Fremstad nr. 15 i H21. 
 

Årets NM-uke i Telemark ga kun en individuell 
medalje, men den var til gjengjeld av edleste valør: 
Mina Jørgensen vant og tok NM-GULL på 
mellomdistansen i D19-20! Videre fikk vi følgende 
premieplasser: Kaja Peikli (nr.10, D17-18 Mellom), 
Marion Aebi (nr. 6, D21 Mellom), Ingjerd Myhre (nr. 
13, D21- Mellom), Bjørn Ekeberg (nr. 14, H21- 
Mellom) og Håkon Jarvis Drage (nr. 27, H21- Mellom). 
Øvrige Tyrving-plasseringer (ikke premie) i NM-uka 
var: Kaja Peikli (nr. 18, D17-18 Langdistanse), Vida 
Helland-Hansen (nr. 16, D17-18 Mellom; nr. 21 D17-
18 Langdistanse), Linnea Holst (nr.19, D17-18 
Mellom), Stella Holmboe (nr.8, D19-20 Mellom; 
nr.12, D19-20 Langdistanse), Iris Holst (nr. 19, D19-20 
Mellom), Lise Østlid Bagstevold (B-finale Mellom D21, 
nr. 7), Torgeir Nørbech (A-finale Mellom H21-, DNF), 
Karl Fremstad (B-finale Mellom H21, nr.7), Espen 
Bengtsson (B-finale Mellom H21-) og Emil Jønsson (B-
finale Mellom H21-), Ivar Lundanes (DSQ H21- 
Langdistanse). 
 

 
I Norgescup for senior fikk vi følgende plasseringer i D21: Marion Aebi nr. 10, Ingjerd Myhre nr. 21, 
Maren Norderud nr. 45, Oda Sikkeland nr. 75 og Stine Njåstein nr. 88. I H21 fikk vi følgende 
plasseringer: Karl Fremstad nr. 14, Håkon Jarvis Drage nr. 44, Bjørn Ekeberg nr.50, Morten Jarvis 
Westergård nr. 57, Ivar Lundanes nr. 66, Torgeir Nørbech nr. 67, Anders Tiltnes Brokstad nr. 70, 
Kristoffer Jacobsen nr. 83. Det var også en U23 Norgescupliste der Maren Norderud ble nr. 18, Oda 
Sikkeland nr. 26 og Stine Njåstein nr. 37. I Norgescupen for junior D17-18 ble Kaja Peikli nr. 11, Linnea 
Holst nr. 17, Vida Helland-Hansen nr. 20, Kajsa Meyer Larsson nr. 47, Eileen Bjanes nr. 62.I cupen for 
D19-20 fikk vi følgende plasseringer: Mina Jørgensen nr. 9, Stella Holmboe nr. 16, Iris Holst nr. 36, 
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Emma Meyer Larsson nr. 42. Kristian Juell Larsen ble nr. 59 i H17-18. Ådne Skjærstein ble nr. 42 og 
Tamas Neda nr. 48 i H19-20.  
 
Kretsmesterskap 
Tyrving leverte et individuelt KM-gull for jr/sr i 2021; Kristin Åstebøl-Storaas vant overraskende D21- i 
KM Langdistanse. Linnea Holst tok 2 stk bronsemedaljer i D17-18 på langdistanse og natt. Stella 
Holmboe tok bronsemedalje i D19-20 på langdistansen. Herrer senior leverte ingen KM-medaljer 
individuelt i 2021, men til gjengjeld tok vi KM-gullet i stafett H17- for 3.året på rad (Torgeir Nørbech, 
Håkon Jarvis Drage, Bjørn Ekeberg).  
 
Landslagsløpere og internasjonale resultater 
Håkon Jarvis Westergaard kvalifiserte seg for EM i Sveits i mai (sprint, knock-out sprint og 
sprintstafett), og ble nr. 25 på knockout-sprint og 54 på sprint. Matthias Kyburz vant EM knock-sprint 
og løp på vinnerlaget til Sveits i sprintstafetten, i tillegg til at han ble nr. 11 på sprint. I VM i 
orientering i Tsjekkia tok Matthias Kyburz VM-GULL på mellomdistansen, sølv på langdistansen, og 
bronse for Sveits på stafetten. Wojciech Kowalski ble nr. 32 på VM mellomdistanse og løp en meget 
bra 1.etappe i VM-stafett der han vekslet som nr. 4 for Polen. Marion Aebi løp World cup runde 2 
(Sverige) og 3 (Italia) for Sveits, med en sterk 9.plass som best på mellomdistansen i Idre i august. 
Matthias Kyburz ble nr. 2 i World-cup (bak Kasper Fosser), Håkon Jarvis Westergaard ble nr. 71. I 
dameklassen ble Marion Aebi nr. 43. 
 
Bredde 
Tyrving er fortsatt en av de store norske klubbene i terminfestede O-løp, målt i antall deltakere. 
Riktignok har løpsdeltakelsen gått ned i 2020 og 2021 pga corona-restriksjoner og færre o-løp. Årets 
største Tyrving-deltakelse fant sted på Askerløpet 12.Juni der vi stilte 58 deltakere.  
 
Det ble ikke avholdt noen breddestafetter i 2021 (vanligvis deltar vi i 15-stafetten, og vi har ofte 
deltatt i 25-mannakavlen i Sverige). 
 
Klubbrankingen i 2021 ble vunnet av Marianne Njåstein. Bjørnar Peikli mottok Aftenpostens pokal 
som utdeles til den ungdomsløperen med størst framgang på klubbrankingen fra forrige sesong. I 
tillegg ble Peter Telle-Hansen hedret på sesongavslutningen som beste ungdomsløper på 
klubbrankingen. 
 
Klubbmesterskapet ble i 2021 ble avholdt i strålende høstvær på Gupu 26.august med 60 startende 
deltakere. 
 
Som alltid satte Tyrving sitt preg på veteranmesterskapet som denne gang ble arrangert av Halden 
SK. Torunn Økern Jensen tok 2 seiere og en andreplass på 3 starter i D50-, mens Marianne Njåstein 
var nesten like god i D50- med 2 andreplasser og en seier. Hege Feiring vant langdistansen i D50-. 
Kristoffer Jacobsen ble nr. 2 på langdistansen i H40-. Trond Lund sprintet til 3.plass i H50-. Vi hadde 
også 2 deltakere med i veteran-VM der Hasse Bergstrøm og Svein Jacobsen begge innkasserte 
plasseringer innenfor topp-20. 
 
Trening 
Ivar Lundanes ble ansatt i Tyrving Orientering 1.november 2017, og var i 2021 ansatt i 50% stilling 
som klubbtrener. Ivar har jobbet med ungdommer i samarbeid med klubbressurser, og har fungert 
som trener og tilrettelegger for junior/senior. Ivar har ved behov lent seg på frivillige ressurser. I 
tillegg har Karl Fremstad og Ådne Skjærstein bidratt på trenersiden. 
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Vinterhalvåret (oktober 2020 til mars 2021) 
Ivar ledet 16 intervalltreninger på Kalvøya (fra klubbhuset) tirsdager og fredager fra 6.oktober til 18. 
desember 2020), og ytterligere 23 intervalltreninger fra klubbhuset i perioden januar-mars 2021. 
Frem til 3.november 2020 var treningen åpen for hele klubben, med 20-25 deltakere. Fra 
13.november 2020 var treningene åpne kun for utøvere opp til og med 20 år (pga corona-tiltak), det 
var 3-15 deltakere og et gjennomsnitt på ca 8-9. 
 
Vi hadde bestilt treningstid innendørs i BIP-hallen for vinteren 2021, men treninger innendørs var 
ikke mulig å gjennomføre av hensyn til smittevernregler. Det ble ikke arrangert T-middager på 
klubbhuset i forbindelse med treninger vinteren 2020/2021. 
 
Videre stod Ivar bak 7 stk «Winter Corona Cup» i perioden januar-mars med fri start og livelox-basert 
resultatservice.  Dette var et tiltak som erstattet gate (sprint)-o-løp som vi tidligere har hatt om 
vinteren. 
 
I etterkant av 2021-sesongen (oktober-desember 2021) har det blitt arrangert tirsdagsintervaller fra 
klubbhuset på tirsdager, og 3 stk innendørs økter i BIP-hallen før corona-tiltak stoppet dette.  
 

 
 
Sommerhalvåret (april-september) 
Torsdager har tradisjonelt vært klubbens o-tekniske treningsdag, med tilbud for «alle», dvs løpere 
som kan gjennomføre en A-, B- eller C-løype uten følge. De siste årene har dette tilbudet vært vinklet 
mot ungdommer (ca 11-16) og junior når det gjelder det o-tekniske opplegget, men alle klubbens 
medlemmer er velkomne til å delta, og det har tradisjonelt vært mange foreldre og veteranløpere på 
disse treningene. I regi av Ivar ble det arrangert 13 stk o-tekniske treninger på torsdager i perioden 
april-september. I tillegg har våre utøvere blitt invitert til totalt 4 o-tekniske treninger hos Asker og 
Fossum. 
 
Vi har de siste årene også hatt et treningstilbud på tirsdager; typisk intervalløkter eller sprint-o eller 
annet opplegg som krever mindre forberedelse. I regi av Ivar ble det avholdt totalt 8 stk 
intervalløkter, 8 stk sprint-o-treninger, og 1 klubbløp fra Kolsås på tirsdager i sommersesongen 2021.  
 
Ivar ga oss i tillegg følgende treningstilbud sommer 2021: 

• 4 stk «corona-cup» i April-mai (med livelox-basert resultatservice) 
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• 5 sommerferie-økter med merkebånd i skogen 
• 10 stk dedikerte TET-treninger (ofte med inviterte løpere fra andre klubber for å oppnå god 

matching) 
• 2 stk dedikerte ungdoms/juniortreninger utenom tirsdag/torsdag 
• 2 stk åpne kretsøkter for A-løpere i kretsen 

 
Ivar la opp til 7 stk teoretiske forberedelser/gjennomganger av kart/terreng/løypeforslag til viktige o-
løp for ungdom/jr/sr vha verktøyet «Running wild».  
 
Samlinger 
Vintersamlinger  
Det ble arrangert skisamling for TET på Skeikampen 23.-26. Januar med 11 deltakere (lav interesse 
preget av corona-situasjonen, men med noen ekstra sikkerhetstiltak for de som deltok). Det ble ingen 
utenlandssamling for TET denne vinteren pga pandemien.  
 
Øvrige samlinger  
Det ble avholdt en dagssamling for rekrutt, ungdom og junior fra Tanum skole 29.mai. Ingen øvrige 
samlinger ble avholdt pga corona.  
 
 
REKRUTTARBEIDET 2021 
 
Organisering: 
Rekruttarbeidet har vært ledet av Kristoffer Jacobsen, Tellef Juell Larsen, Nils-Erik Hirsch og Åsa 
Franzén. I år fikk vi ikke noen søkere til jobben som hovedtrener så disse oppgaven ble til største del 
utført av Kristoffer Jacobsen og Tellef Juell Larsen. Stella Holmboe har hatt ansvar for løypelegging og 
sammen med 8 andre ungdomstrenere vært trenere og hatt ansvar for gjennomføring av 
treningskveldene.  
 
Som tidligere år har ungdomstrenerne imponert med sine evner til å se og håndtere barna, vi 
rekruttansvarlige synes de har gjort en veldig god jobb!  
 
Ulike O-familier har på omgang vært ansvarlig for å skrive ut kart med løyper, henge ut/ta inn poster 
og bidra til gjennomføring av treningen. Foreldretrening har utgått pga. restriksjoner.   
 
Fokus på rekruttreningene har vært å ha det gøy! Samt skape vennskap og et godt og trygt sosialt for 
barna, da det er mange barn fra ulike skoler/miljøer, mange uten andre barn de kjenner fra tidligere. 
Barn har vært delt inn i grupper i henhold til gjeldende korona-retningslinjer.  
 
Hver trening har startet med ca 15 min oppvarmingsøvelser/lek som i tillegg som har til hensikt å 
skape samhold. Deretter har det vært en o-tekniske øvelse av ulike slag med kart og kompass – både 
individuelt, i par/smågrupper og stafetter. Hver trening har det vært tilbud om en kort emit-løype i 
varierende «terreng». Detter har vært særdeles populært og et positivt innslag som anbefales at 
viderføres. 
 
Aktiviteter og noen tall: 
Vi har hatt totalt 45 barn innom en eller flere treninger gjennom sesongen, da vi har som politikk at 
barn fritt kan komme og prøve 1-2-3 ganger innen de bestemmer om de ønsker å delta videre. I snitt 
var det ganske lik fordeling av barn på treninger vår og høst, med ca 25-30 barn per trening. 
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Det har vært 3 treninger på Tanum skole og 3 ved Henie Onstad på våren inklusive 
sommeravslutning. Samt 3 treninger på Vestmarksetra, 3 i Dæliskogen. I tillegg hadde vi som vanlig 
sesongavslutning med nattløp på Kalvøya med sosialt, info og mat inne på klubbhuset etter trening - 
totalt 13 treninger. Deltakertallet har variert en god del, med minste og største antall på hhv 20 og 
45 (!) barn. En stor andel av barna i år var nybegynner som ikke vært med tidligere. Det var en liten 
nedgang i deltagere på høsttreningene.  
 
Det ble arrangert rekruttløp også i år, men som rene klubbaktiviteter før sommeren pga korona. Som 
i tidligere år var det sterkt variabel deltakelse, av ukjente årsaker. På Tyrvings høstløp deltok 10 av 
våre rekrutter. Informasjonen om rekruttløpene anses å ha vært god nok kommunisert i spond, men 
det er terskler av ulike slag som gjør at barna ikke stiller opp. Rekruttløpene er kvalitativt veldig gode, 
og det er synd ikke flere benytter seg av dette flotte tilbudet. En antatt årsak er at det er skifte av 
ukedag og at mange har andre aktiviteter planlagt. 

 

Det har vært få ordinære o-løp å delta på pga. nedstenging, men 7 stykker deltok Night Hawk kids.  
Dette er heldigvis ikke så ille som det kan se ut til, da  o-løpene i år har vært veldig utilgjengelige for 
nybegynnere pga alle korona-restriksjonene (liten fleksibilitet mtp påmeldingsfrist, kvoter av 
mennesker på samlingsplass (barna må ha med foreldre), de færreste nybegynnere har touch-free 
brikke, ikke mulig med samkjøring, ikke mulig med sosiale tiltak på samlingsplass og ofte var det stor 
uforutsigbarhet mtp starttider – i tillegg var helgetur med o-løp og overnatting umulig og alle 
fellesstartkonkurranser, lagkonkurranser og stafetter avlyst. Det har derfor tilnærmet bare vært barn 
av aktive o-løpere og de eldste rekruttene som har deltatt på løp i år (med et par unntak). På 
klubbmesterskapet i september var det ca 15 i rekruttalder som deltok.  

Kretsens o-troll-leir ble i år arrangert i Holmenkollen. Her deltok det 6 rekrutter fra Tyrving. 
Arrangementet var gratis da Tyrving dekket påmeldingsavgiften på kr 300 for arrangement. Men 
terskelen for å bevege seg utenfor rekrutt treningene og Bærum var høy, mest sannsynlig pga.  
hvordan sesongen har vært jf tidligere omtale om begrensninger for å gjennomføre sosiale aktiviteter 
og o-arrangementer.  
 
Som et grep for å hjelpe i overgangen fra rekrutt til ungdom fikk også i år de eldste rekruttene 
anledning til å være med i undergruppa 11-14 år med tilbud om eget opplegg og oppfølging av Ådne 
Skjærstein på torsdagstreningene, et veldig godt tilbud som kun noen få benyttet seg av. Dette er et 
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tilbud som ble igangsatt i 2019, og rekrutt komitéen ser på dette som et viktig tiltak som det til tross 
for lav deltagelse i år anbefales å bygge videre på.  
 

 
 

Tur-O 
 
Flaggspretten  
Turorienteringen "Flaggspretten" har i 50 år vært et fellesprosjekt for klubbene Bærums Skiklubb, 
Haslum IL, Stabæk IF og Tyrving IL, og Flaggsprettens arbeid og økonomi ledes av et eget styre. I 2021 
har våre representanter i dette styret vært Arne Tiltnes (koordinator for Tyrvings turO-opplegg) og 
Kjell Stenstadvold (Flaggsprettens økonomi og regnskap).  
 
Tyrving hadde i 2021 ansvaret for 9 (av Flaggsprettens 26) turO-opplegg, med til sammen 81 (av 202) 
poster. Dette hadde ikke vært mulig uten stor innsats med turplanlegging og postutsetting fra 
fjorårets styrerepresentant Atle Søvik (2 turer på Rykkinn og 2 på Kalvøya), Unn Ellefsen og Helge Lye 
(3 turer hhv. i Vestmarka, ved Jordbru og i Tanumskogen, pluss månedens post i september), samt 
Svein Jacobsen og Solveig Sikkeland (2 turer på Sollihøgda).  I tillegg har Unn Ellefsen sørget for 
mange innlegg i Asker og Bærums Budstikke om Flaggsprettens aktiviteter. Stor takk også til Tyrvings 
løpere som deltok ved postinnhentingen i november. 
 
Jubileumssesongen fikk omtrent samme store oppslutning som i 2020, og Flaggspretten var i 2021 
landets største turO-arrangør med 1.833 deltakere og 131.674 poster registrert på o-forbundets 
nettside (turorientering.no).  
• Flaggspretten tilbyr både lette turer i nærområder («grønne», rullestol-vennlige turer og «blå» 

turer med poster nær til sti) og tradisjonell skogsorientering («røde» så vel som o-teknisk mest 
krevende «sorte» turer).  

• Korona-restriksjonene de 2 siste sesongene har utvilsomt ført til en oppblomstring av turO som 
familieaktivitet, og økningen er størst for de lette turene.  

• Det er også i år informert om kulturminner i tilknytning til noen av postene, i form av plakater og 
informasjon på Flaggsprettens nettside (bl.a. via QR-kode).  

• Både det tradisjonelle 1.mai-arrangementet på Kalvøya og opplegget ifm. Sandvika Byfest var 
nedskalert, men ble gjennomført.  

• Sesongavslutningen ble redusert til kun utdeling av merker (659 gull, 178 sølv, og 274 bronse) og 
plaketter.  

 
Det er solgt 1.543 komplette kartopplegg (1.584 i 2020; 677 i 2019), samt 41 turpakker á 2-3 kart og 
241 enkeltkart. Salg av konvolutter med fysiske kart dominerer fortsatt (1.475 konvolutter), selv om 
butikksalget ble vesentlig lavere grunnet at de var mer eller mindre stengt pga. pandemien på våren. 
En ny ordning med Vipps-betaling har fungert godt og gjort oppfølgingen enklere. 
 
Flaggspretten har i 2021 kunnet overføre kr. 137.875 til Tyrving o-gruppe (kr. 108.500 i 2020; kr. 
55.750 i 2019), som er årets godtgjørelse for bruk av våre kart (kr. 82.875) samt våre 25% av 
overskuddet (kr. 55.000). 
 
Flaggsprettens sesong 2022 er ferdig planlagt, med oppstart i månedsskiftet mars/april og i et 
omfang omtrent som i 2021. Utsalgsprisen for et komplett opplegg heves til kr. 450 (har vært kr. 400 
de siste 5 år).  Tyrvings ressurspersoner er de samme, men 2022 blir et år med store forandringer for 
Flaggspretten: Haslum IL har allerede trukket seg ut, og Bærums SK (som har ledet arbeidet de siste 
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10 årene) vil trekke seg etter årets sesong. Tyrving Orientering er innstilt på å ta et større ansvar og 
vil mobilisere flere ressurser for å kunne videreføre Flaggspretten alene.  
 
 
STOLPEJAKTEN I BÆRUM 
Tyrving har i 2021 arrangert Stolpejakten i Bærum for 6. gang (de 3 første sammen med Fossum IF). 
Hensikten med stolpejakten er at folk i kommunen skal få et lavterskeltilbud i sitt nærområde som 
gjør det mulig for alle å gjennomføre en enkel og målrettet fysisk aktivitet. Tilbudet organiseres 
gjennom foreningen Stolpejakten, og er gratis for deltakerne. En forutsetning er da muligheten for 
økonomisk støtte fra ulike instanser. Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen har flere ganger gitt 
oss støtte. Midlene er i hovedsak brukt til produksjon og trykking av kart, og det er fortsatt behov for 
å oppdatere flere av Tyrvings nærområdekart som kan brukes i Stolpejakten.  
 
Berit Danielsen og Per Kristian Ekeberg har også i 2021 hatt ansvaret for det praktiske opplegget med 
Stolpejakten i Bærum, inkl. kontakten med foreningen Stolpejakten, mens Svein Jacobsen har tatt seg 
av økonomi og rapportering.  
 
I år ble det satt ut 40 stolper i 4 områder, de fleste er lette «grønne» poster, og deltakelsen har vært 
rekordhøy (se tabell). Tidligere år har det vært 25 stolper på 3 kart, men i år ble det et ekstra opplegg 
med 10 stolper på Bekkestua (17.09-01.11) i forbindelse med Brannvernuka; foreningen Stolpejakten 
hadde et nasjonalt samarbeid med Brannvernforeningen i år og Tyrving fikk 5.000 kroner for å 
arrangere en stolpejakt med brannverninformasjon nær Bekkestua brannstasjon. De 3 ordinære 
områdene var hhv. Gjettum, Sandvika og Slependen-Hiltonåsen (20.06-01.11). Kart og poster har 
vært tilgjengelige i Stolpejaktens mobil-app, og fysiske kart ble også distribuert via bibliotekene i 
Bærum.  
  

  Sandvika Bekkestua 
Brannvernuka 

Gjettum Slependen 
- Hiltonåsen 

Totalt 
2021 

Totalt 
2020 

Totalt 
2019 

Deltakere/ 
Stolpejegere 

2.146 1.418 1.388 1.193 3.175 1.885 821 

Stolpebesøk 14.767 14.147 13.539 13.653 56.106 28.411 11.374 
Antall stolper 8 10 10 12 40 25 25 
Snitt stolper pr 
deltaker 

7 10 10 11 18 15 14 

  
Også i 2021 ble nok deltakerantallet påvirket i positiv retning av Korona-restriksjonene, i tillegg til de 
10 ekstra stolpene på Bekkestua. Svært lite PR utført, men en liten melding på Facebook-siden til 
Stolpejakten i Bærum, og mye generell omtale i presse/Radio/TV har nok påvirket deltakelsen. 
 
Stolpejakten i Bærum har i 2021 kunnet overføre kr.36.050.- til Tyrving o-gruppe (kr. 32.566 i 2020; 
kr. 119.333 i 2019).  
  
De siste årenes diskusjoner på sentralt hold om nærmere samordning / integrering av O-forbundets 
TurOrientering med opplegget til foreningen Stolpejakten har så langt ikke ført fram. Men dersom 
det går i orden med ekstern finansiering vil Tyrving også i 2022 videreføre tilbudet med Stolpejakten i 
Bærum.   
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ØKONOMIRAPPORT  
 
Styret legger frem et resultatregnskap for 2021 med et overskudd på kr 25.736- mot budsjettert -
kr.6.000.- 2021 ble nok en annet sesong enn planlagt pga Covid 19, bl.a ble flere store stafetter avlyst 
med tilsvarende reduksjon av kostnadene for disse og flere øvrige arrangementer. 
Klubbens drift for øvrig er basert på offentlige tilskudd, samarbeidsavtaler, tilskudd fra Ivar Opsahl 
fondet, dugnader, et årlig overskudd fra Flaggspretten og Stolpejakten, og ved at klubbens 
medlemmer i hovedsak betaler for sin egen aktivitet i terminfestede løp. 
Egne arrangementer inkludert Night Hawk med Fossum bidro med kr. 14.378.-.  
O-gruppa har god økonomi med en egenkapital på ca kr 655.000.  
 
Arveoppgjøret etter Ivar Opsahl, er fortsatt ikke ferdigbehandlet i 2021,men nærmer seg en 
avslutning nå i 2022. Tyrving ved IvarOFondet fikk på det grunnlaget overført ytterligere kr.- 
8.000.000.-. Et årlig beløp overføres fra fondet til drift av o gruppa. 
Kr.- 600.000 ble overført fra fondet til o gruppa i 2021. Resten av midlene forvaltes i Ivar O fondet, 
hvorav en årlig utbetaling vil bli foretatt til o gruppas drift hvert år, for 2022 budsjettert med kr.- 
850.000.-. Fondet hadde i 2021 god avkastning på plasseringer og realiserte og urealiserte verdier 
økte med mer enn 1 mnok. 
 
 
ARRANGEMENTER 2021 
 
Organisering  
Arrangementsansvarlig: Gunnar Fiskum  
Forvalter at EKT-utstyr og postskjermer til konkurransebruk: Aud Spjelkavik 
Teknisk delegert på vegne av Tyrving: Arne Tiltnes (TD på Askerløpet 12. juni) 
 
Ivar Lundanes har ingen offisiell rolle i arrangementstaben, men har vært hovedarrangør eller 
løypelegger på tilnærmet alle Tyrving-arrangement.  
 
På slutten av 2021 ble det opprettet en arrangementskomité for sesongen 2022. Komiteen skal ha 
som målsetting å inkludere flere av klubbens løpere i gjennomføring av løp. Medlemmer i 2022 vil 
være: Gunnar Fiskum, Ivar Lundanes, Ådne Skjærstein, Eirik Jørgensen, Kristine Fjeldbo. 
 
Sesongoppsummering 
Orienteringssesongen 2021 ble sterkt påvirket av smittevernregler og restriksjoner knyttet til Covid-
19.  Det var i liten grad mulig å arrangere løp på våren og også høstløpene hadde restriksjoner. For 
Tyrvings del ble konsekvensen at Ivar-o-løpet ble utsatt flere ganger til ny dato ble fastsatt i august. 
Ab-karusellen ble avlyst og klubbmesterskap ble utsatt til høsten.  
 
På tross av restriksjoner har Tyrving arrangert eller vært medarrangør på fem orienteringsløp. En 
oversikt over disse med tilhørende løpsinformasjon er presentert i tabellen under. Tre 
arrangementer vi har pleid å arrangere ble ikke gjennomført. Det var Gate-o gjennom vinteren, 
skolesprint og AB-karusell (planlagt til 1. juni). 
 
Rekruttløp har også blitt arrangert i 2021, men det har vært gjennom rekruttkomiteen og dermed 
ikke en del av Tyrvings andre arrangementer. 
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Arrangement Dato Kart / Sted Løpsleder / Løypelegger Deltakere 
Klubbløp ungdom 29 mai Tanumskogen Gunnar Fiskum / Ivar Lundanes 46 
Klubbløp 22 juni Kolsås Skisenter Ivar Lundanes 36 
Night Hawk 14-15 august Lathusåsen Fossum med hovedansvar 111 lag 
Ivar-O-løpet 21 august Rykkinn Eirik Jørgensen / Ivar Lundanes 256 (316) 
Klubbmesterskap 26 august Gupu Gunnar Fiskum / Ivar Lundanes 64 

 
Treningsløp for Tyrvings ungdommer 
Ivar-o-løpet var planlagt i mai, men kunne ikke gjennomføres som følge av koronarestriksjoner. 
Bærum kommune åpnet for at det var tillatt med utendørs arrangementer for ungdom under 20 fra 
samme kommune. Det ble derfor arrangert klubbløp som bare var åpnet for klubbens unge løpere. 
Samtidig med løpet ble det arrangert rekruttsamling. Løpet ble arrangert fra Tanum av Gunnar 
Fiskum / Ivar Lundanes.  
 
Klubbløp for Tyrving 
Tyrvings klubbmesterskap arrangeres vanligvis i juni noe som også var planen i 2021. På grunn av 
pågående pandemi var det en anbefaling å unngå sosiale sammenkomster og av den grunn ble 
klubbmesterskapet utsatt. Som et alternativ arrangerte Ivar Lundanes klubbløp i Kolsåsbakken. 
 
Night Hawk 
Night Hawk ble arrangert som et samarbeid mellom Fossum, Tyrving og Natthauken fra Fossum 
(Lathusåsen) med Fossum som hovedarrangør. Tyrving bidro i en mindre rolle med teknisk støtte. Ole 
Johansen bidro for Natthauken. 
 
Ivar-o-løpet med Trimtex cup 
Ivar-O-løpet ble i 2021 arrangert som kretsløp sprint på Rykkinn. Eirik Jørgensen med støtte fra 
Gunnar Fiskum var løpsleder, Ivar Lundanes var løypelegger, Henning Spjelkavik var teknisk sjef, Lars-
Erik Fiskum var arenasjef og Frode Kamsvåg startsjef. Det var i tillegg mange andre medlemmer i 
klubben som bidro i gjennomføringen av løpet. Kretsløp krever forholdsvis mye arbeid og 
omfattende dugnadsbidrag er nødvendig.  
 
Årets Ivar-O-løp ble spesielt med hensyn til Covid-restriksjoner og dette medførte rutiner på start og 
ved målgang. Smittevern ble opprettholdt på en akseptabel måte selv om det tidvis var litt mye folk 
på samlingsplass. Påmeldingsantallet antallet var 316, mens 256 løpere kom til mål. Det er en liten 
nedgang fra 2021 men ganske bra samsvar med 2018 og 2019 hvor vi også arrangerte sprintløp.   
 
Klubbmesterskap 
Klubbmesterskapet 2021 ble arrangert med samlingsplass på Gupu for første gang på flere år. Det var 
mange i Tyrving som var veldig glade for å være tilbake og det rettes en spesiell takk til familien Peikli 
som lar oss være der. Ivar Lundanes leverte løyper mens Gunnar Fiskum stod for tidtaking. Etter 
løper ble det servert pizza til alle som var til stede. Det var en nedgang i antall løpere fra 92 i 2020 til 
64 i 2021. Det var flere til stede på selve arrangementet, men ikke alle løp. 
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KARTARBEID 2021 
 
Organisering  
Kartansvarlig: Gunnar Fiskum 
Teknisk ansvarlig: Ivar Lundanes  
Søknadsansvarlig: Eystein Weltzien / Marianne Njåstein 
 
Gunnar Fiskum har ansvaret som kartansvarlig, mens Ivar Lundanes har teknisk ansvar for kartfiler 
som benyttes av klubben i daglig drift. Marianne Njåstein var med som søknadsansvarlig i 
begynnelsen av sesongen mens Eystein Weltzien har overtatt rollen i løpet av høsten. 
 
Oppsummering av kartarbeid 
Tyrving har flere orienteringskart og kartene som er mye i bruk er oppdatert og holder høy 
kvalitet. Noen kart begynner å bli gamle, men det er i hovedsak kart som benyttes lite. 
Kartene benyttes til orienteringsløp, treninger og tur-orientering. 
 
Nyttårshelgen 2020 hadde et kraftig snøvær med spesielt tung snø. Det førte til flere rotvelt 
og toppbrekk på Tyrvings kart. Spesielt har dette gått ut over kartene Jordbærhaugen, 
Burudvann og til dels også Vestmarka. Hendelsen gjør at kartene ikke er like attraktive for 
orientering som de har vært tidligere.   
 
Eystein Weltzien gjør en stor innsats for Tyrving og gjør jevnlig oppdatering på flere kart. 
Gjennom sesongen har han gjort synfaringsjobb på Vestmarka, Jordbærhaugen og Jordbru. 
Det er et arbeid som blir satt stor pris på. Også Ivar Lundanes gjør mindre korrigeringer i 
forbindelse med treneroppgavene. Terje Mathisen er en støtte for Tyrving og bidrar med 
lasergrunnlag til de kartene vi ønsker å oppdatere. 
  
Kartprosjekter 2021 
 
Burudvann 
Tyrving har overtatt kartet over Burudvann som tidligere har tilhørt Haslum. Haslum har lagt ned 
egen orienteringsvirksomhet. På sikt må dette kartet oppdateres. 
 
Løvlia 
I forbindelse med NM 2022 har Kristen Treekrem tegnet nytt kart over Løvlia som skal benyttes på 
langdistanse og mellomdistanse kvalifisering. Kartet er ferdigstilt og blir oppdatert i forkant av NM-
løpene. 
 
Tanumskogen  
Jon Osmoen / Ivar Lundanes har i 2021 oppdatert kartet over Tanumskogen og laget nytt 
terrenggrunnlag basert på laserkurver. Kartet ble benyttet på ungdomsløp for ungdommer i Tyrving. 
 
Rykkinn 
I forbindelse med Ivar-o-løpet 2021 ble sprint-kartet på Rykkinn synfart og oppdatert til siste 
kartnorm. Dette arbeidet ble utført av Oskar Størmer. 
 
Veritasskogen 
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Tyrving planlegger å arrangere Ivar-o-løpet 24. mai 2022 i Veritasskogen. Derfor har Ivar Lundanes 
startet arbeidet med å synfare kartet og oppdatere til siste kartnorm. Arbeidet blir ferdig til 
sesongstart 2022. Kartprosjektet støttes av DNV som har bidratt med 15000 nok.   
 
Skolekart 
NOF har et skolekartprosjekt hvor det deles ut støtte til nye skolekart og oppdatering av eksisterende 
kart. Det har også blitt arrangert kurs for skolekarttegning, men det har ikke deltatt noen fra Tyrving i 
år. Mina Jørgensen som gikk kurs i 2020 har tegnet to ny skolekart (Lommedalen skole og Bryn skole). 
Arbeidet med skolekart blir videreført i 2022 med Ådne Skjærstein som ansvarlig.  
 
Planer for 2022 
Tyrving ønsker å gjøre mer omfattende revideringer på kartene Einåsen, Burudvann og 
Høgbrennåsen. Til å gjennomføre arbeidet er det gjort en avtale med Yngve Skogstad om at han kan 
gjøre dette arbeidet i løpet av 2022. 
 
 
 
MARKED  

 
Svein S Jacobsen har videreført arbeidet med sponsorer, og mest gledelig var at vi signerte en avtale 
med revisjons og rådgivningsselskapet BDO for 2021 sesongen på kr.- 50.000.- som derved blir vår 
hovedsponsor. 

 
I tillegg fortsatte Belito AS(Torstein Berntsen) med å støtte O gruppas drift med kr.- 10.000.-  
Vi jobber med et eget sponsorprogram for NM 2022 som ledes av Morten Nilstad. 
 
 
BREDDE OG SOSIAL  
Covid 19: 
Restriksjoner har igjennom mesteparten av 2021 gjort det vanskelig å gjennomføre større 
sosiale arrangement. Sportslige arrangement, som 10mila og 25manna ble ikke gjennomført, 
og sosialt i forbindelse med dette falt dermed bort.  
Tyrvingmiddager  
Det ble gjennomført 2 Tyrvingmiddager på klubbhuset på høsten, med henholdsvis 21 og 7 
deltakere.   
Klubbmesterskap  
Klubbmesterskapet ble arrangert på Gupu og Vestmarka med 60 deltakere. Det ble servert 
pizza i etterkant av løpet. Vi var da i en periode med mindre smitte og utendørs arrangement 
lot seg gjennomføre.  
Aftenposten pokal og «heder og ære» 
Sesongavslutningen på Thon hotell ble gjennomført med 66 deltakere og utdeling av 
Aftenposten pokal og «heder og ære». Bjørnar Peikli vant Aftenpostens pokal for største 
personlig fremgang i 2021, hårfint foran Peter Telle-Hansen. Marianne Njåstein vant 
«poengcupen» og Nils Erik Hirsch ble fremhevet for sitt engasjement og for sine bidrag på 
rekrutt og ungdom. Markering og heder til sprint stafett gull-laget med Ingjerd Myhre, Carl 
Fremstad, Håkon Jarvis Drage og Marion Aebi, samt til Mina Jørgensen for NM gull i junior 
19-20.  
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Kommunikasjon: 
Bredde og sosial bruker i hovedsak Facebook gruppen «Tyrving+» og «O-ung IL Tyrving» til 
å legge ut oppdateringer om klubbarrangement slik at klubbens medlemmer holdes oppdatert 
på ulike aktiviteter i klubben. Det er i tillegg egne facebookgrupper for herrer junior/senior og 
damer junior/senior det det avtales treninger og annet sosialt. 
Julekalender:  
Årets nyvinning ble digital Julekalender på «Tyrving+» og «O-ung IL Tyrving». Are 
Kristiansen, Ivar Lundanes og Ingrid Berge la ut nytt innlegg fra 1.-24.desember. Innleggene 
var stort sett hyggelig mimring med bilder og tekst fra sesongen 2020, men også andre 
innslag, som f.eks utvalg av «grove bommer», «5 kjappe» med klubbmedlemmer, kahoot-
quiz, hedring av natt-o løper o.l.   
19 vært flere sosiale bidrag i forbindelse med klubbarangementer.  
 
 

 
 
 

For styret i Tyrving Orientering 
Svein S Jacobsen 


