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Vel møtt til en ny sesong
På vegne av styret i Gjø-Vard en stor glede
å ønske alle medlemmer, sponsorer og andre interesserte velkommen til en ny orienteringssesong! En del av dere har for lengst
tjuvstartet med trening og løp i blant annet
Spania, Portugal og Polen. Men for brorparten av oss begynner sesongen nå med diverse vårløp.
Planene fra styret og komiteene er fint i rute,
og det ser ut til å bli en fin meny og dermed
gode muligheter for mye aktiviteter i klubbens regi. Etter det jeg kan se ligger vi på
ingen måte utslått etter å ha gjennomført
meget krevende arrangementsoppgaver i
fjoråret med både O-festival og verdenscup,
og det er flott.
Også i 2011 har vi litt større arrangement
enn i et normalår, fordi vi har tatt på oss å
arrangere KM i sprint (Fastland) og KM mellomdistanse (ved Reinsvoll). I tillegg har vi
stort sett arrangert Aries cup annenhvert
år, og står da naturlig for tur igjen i år utpå
høsten (Skjelbreia).

spennende terreng.
Det nye kartet er ”georeferert”, og det vil si
at det egner seg for å bruke GPS-mottager for
å logge der vi ferdes, og styret har besluttet
innkjøp av 5 GPS-enheter som kan brukes
som et supplement i treningsarbeidet og andre relevante aktiviteter.
Sponsorutvalget arbeider meget bra og
har mange flotte avtaler på plass og sikrer
dermed et solid fundament for å gjennomføre våre planlagte aktiviteter.

Sammen med Data- og informasjonsutvalget arbeides det for å få et ytterligere løft
for klubbens webside. Et mål er blant annet
å få en aktivitetskalender som er enklere å
oppdatere. Samtidig vurderes orienteringsforbundets nye arrangements-webløsning
”Eventor” som et supplement på dette området. Mer info om eventor er tilgjengelig på
websida til Gjø-Vard eller: http://eventor.
orientering.no/.
God informasjon til klubbens medlemmer
gjennom websida er et prioritert område fra
Sportslig utvalg lagt gode planer for styret, og det oppfordres til jevnlig å følge
treninger, samlinger, klubbmesterskap, med på www.gjovard.no.
stafetter, Norgescup og NM. Fortsatt skulle
sportslig utvalg ha noen flere ressursperson- Styret håper på god oppslutning på kluber for å gjennomføre ønsket aktivitet blant de bens aktiviteter og at hver enkelt lykkes med
aller yngste, og det som føler at de kan bidra sine sesongmål!
på en eller annen måte er hjertelig velkomne! For å lykkes med dette er det viktig at vi gjør
Nytt av året er at det planlegges en del felles hver andre gode gjennom å delta på treninger
treningsaktiviteter med Gjøvik skiklubb, og og opplegg og samtidig støtte hverandre.
det ser veldig spennende ut.
Lykke til!!
Fra O-Festivalen sitter vi igjen med mange
postskjermer og postbukker – i tillegg til den
store og flotte kartbasen over et krevende og

På vegne av styret
Bjørn Godager, leder

Sportslig
Sportslig utvalg

Leder		
Medlem
Medlem
Medlem

Hans Jørgen Bergum
Audun Strandlie		
Eskil Sande Gullord
Begnt Erik Johansson

908 24 958
995 20 798
480 74 229
917 63 550

hans-jorgen.bergum@telenor.com
Audun@oe-as.no
eskil.gullord@hotmail.com
beejoh@online.no

Treningstilbud
– Treninger fra Gjøvik skole på onsdager kl. 18.00 fram til påske.
– Treninger/treningsløp på onsdager i fra 27. april
Treningsgruppenen er delt i fire, etter cirka denne modellen:
Gruppe 1: 1.-2. klasse: Trenere: Rulleringsliste blant foresatte.
Gruppe 1a: 3. – 4. klasse. Trener: Astrid Kravdal + rulleringsliste med foresatte.
Gruppe 2: 5. – 8. klasse. Trener: Are Strandlie + rulleringsliste med medhjelpere.
Gruppe 3: 8. Klasse og eldre. Trenere: Ingen faste, men o-teknisk kyndige vil bidra.
For gruppe 3 vil det også være et omfattende tilbud i regi av Mjøs-O.

Introduksjonskurs
Det blir ingen O-skole i år, men et introduksjonskurs for barn født 1998-2002. Kurset går
onsdag 13. april kl. 18-20.

Prioriteres i år
Samlinger
- 5.-6. april		
- 15.-20. april
- 21.-22. mai		
- ??			
- ??			
- 1.-2. oktober

Mjøs-O: Østfold O-Weekend
Innlands-O. Larvik
Hovedløpsamling i Etnedal
O-Troll samling
NM-samling
Mjøs-O samling Løten

Stafetter som prioriteres
- Jukola
- Skumsjøstafetten
- O-festivalen
- Junior NM
- KM
- Senior NM
- Ringreven

Løp
- Våronnløpet på Toten lørdag 14. mai
- KM, 4.-5. juni på Gjøvik
- Klubbmesterskapet tirsdag 30. august på Reinsvoll.

Treninger og treningsløp 2011
Årets treningsløp går på ONSDAGER.
Tid
27/4
4/5
11/5
18/5
25/5
1/6
8/6
15/6
---10/8
17/8
24/8

Sted
Tennishallen
Tennishallen
Øverby idr.park
Øverby idr.park
Skumsjøen, friareale
Veset
Reinsvolldammen
Revhiholen
---------- SOMMERFERIE -----------Skistua
Vese
Vestbakken, Flyplasskartet

Løp
Gate/skog
Gate/skog
Lang
Sprint
Lang
Lang
Lang
Lang
-------------Lang
Lang
Lang

30/8 Flyplasskartet
7/9
14/9
21/9
28/9

Øverby idr.park
Fossmarka, Moelv
Skumsjøen, friarealet
Eiktunet

Lang
Lang
Lang
Sprint

Hvis spørsmål: Kontakt Audun, tlf. 995 20 798

Merknad
Aries-cup 1 samtidig
Mjøs-O-trening samtidig
Aries-cup 2 samtidig
Aries-cup 3 samtidig
Sommeravslutning rekrutter
-------------------------------------------HLL og OL samtidig
Mjøs-O-trening samtidig
Aries-cup 4 G-V
Høststart rekrutter
Klubbmesterskap sammen med
Toten-Troll og Raufoss
Mjøs-O-trening G-V
Myraktiviteter for de yngste
Sesongavslutning rekrutter
NB! Start kl. 1730

Mjøs-O

Mjøs-O er et samarbeid mellom 9 klubber rundt Mjøsa hvor målet
er å bidra til økt aktivitet i de enkelte klubbene, samt hindre frafallet
blant ungdomsløperne. Mjøs-O arrangerer både samlinger, treninger
og ikke minst den meget populære ARIES-cupen, hvor Gjø-Vard
vant
lagkonkurransen for 2. gang i fjor!
Mjøs-O-treningene arrangeres på onsdagskvelder fra kl. 18.00. Treningene flytter seg fra
sted til sted, og du kan holde oversikten på Mjøs-O og Gjø-Vard sine aktivitetskalendere på
nettet. Samlinger blir arrangert både om sommeren og vinteren. Her samles de under 20 år
som driver med orientering rundt Mjøsa til både trening og sosiale aktiviteter! Dette er fine
samlinger der du treffer nye folk som du blir kjent med. Av og til arrangeres samlingene i
forbindelse med store O-løp. Da er det overnatting i nærheten av løpene.

Mjøs-Os spesialtreninger
Tid
11/5
22/6
17/8
14/9

Sted
???
Fossmarka, Moelv
Lillehammer
Fossmarka, Moelv

ARIES-cupen
Dato og tid		
1 Onsdag 4. mai 		
2 Onsdag 25. mai 		
3 Onsdag 1. juni 		
4 Onsdag 24. august
5 Lørdag 1. oktober

Arrangørklubb		
Ringsaker OK 		
Toten-Troll			
Vallset		
Gjø-Vard		
Løten				

Merknad
Kortdistanse
Mellomdistanse
Mellomdistanse/Fellesst.
Langdistanse/parstart
Sprint, jaktstart

De 2 siste sesongene har vi vunnet lagkonkurransen. Med god mobilisering bør det også
være mulig i år. Skal vi klare det for 3. året på rad er det nødvendig at alle våre løpere opp
til 20 år prioriterer deltakelse i Aries-cupen.

Grasrotandelen

Gi penger til Gjø-Vard uten at det koster deg noe ekstra. Fem prosent av det du tipper for går nå direkte til
Gjø-Vard.
Hva er dette?
Fra 1. mars i fjor ble det mulig for de som spiller spill i Norsk tipping (unntatt Flax og Extra.) være med på
å bestemme hva noe av overskuddet i Norsk Tipping skal gå til. 5% av det som det spilles for i Norge går
direkte til et idrettslag eller forening. Det er du som spiller som bestemmer hvor. Dette vil ikke gå utover
dine spillekostnader eller premieutbetalinger. Men det er altså spillerne og ikke Norsk Tipping som bestemmer hvem som skal få denne andelen.
Hva må du gjøre?
- Du må registre at du ønsker at 5% av det du spiller for skal gå til Gjø-Vard.
- Det finnes oversikt hos alle kommisjonærer i Norge på hvilke organisasjoner som er registrert i frivillighetsregistret.
Gjø-Vard sitt organisasjonsnummer er 879 423 872, hvis du oppgir dette, så er det raskt og finn frem
Gjø-Vard i registret. Det er også lett for kommisjonæren og søk opp Gjø-Vard, om du ikke har med deg
organisasjonsnummeret.
Når du registrer deg vil Gjø-Vard automatisk få 5% av alt du har spilt for hittil i år – uten at du betaler noe
ekstra!
Støtt opp om grasrotandelen! Dette kan bli en viktig inntektskilde for Gjø-Vard!

Turorientering

Leder		
Medlem
Medlem

Einar Sigstad
Arne Strandlie
Rune Engen		

61 18 55 66 esigstad@online.no
61 17 41 43
61 17 40 71 rune.engen@telenor.com

Sesongåpning: Medio mai.
Årets kart: Øverby, Vindhytta, Vesterås og Glæstadhøgda, Skistua,
og Flyplassen.
Salgssteder: Byens sportsforretninger. Øverby helsesportsenter.
Pris: Kr 200,Årets stifinner har til sammen 70 poster hvorav 10 er lett tilgjengelige poster i området rundt
Øverby. Gjø-Vard orienteringslag arrangerer i år turorientering for 42. gang.

Komiteer og utvalg
Skistua

Ann-Magritt Sande
Åshild Stuve Strandlie
Olaf Småstuen		
Gunnar Haug		

920 44 715
920 61 687
928 66 573
61 17 63 86

ann-magritt.sande@oppland.org
Ashild.S.Strandlie@ostre-toten.kommune.no

Hjemmeside: www.gjovard.no/skistua
Skistua eies av Skistuas venner og drives på
dugnad av Gjø-Vards medlemmer. Skistua
har åpen kafé hver søndag på høsten, og
hver lørdag og søndag fra januar til mars.
Åpningstider: 11.00 - 15.00
Skistua kan leies til brylupp, barnedåp og
andre festlige anledninger.
Lag og foreninger kan leie skista til samlinger med mer.
Leiepris for ikke-medlemmer: kr 2000,Leiepris for Gjø-Vard medlemmer: kr 1000,For leie, kontakt Olaf Småstuen.

Data- og informasjonsutvalget

Leder		
Medlem
Medlem

Eirik Gullord
Eskil S. Gullord
Erlend Godager

991 67 807
920 61 687
458 02 231

eirik_gullord@hotmail.com
eskil.gullord@hotmail.com
erlendgodager@hotmail.com

Data- og informasjonsutvalget består denne sesongen av 3 x EG, og har som hovedansvar å
holde «liv» i klubbens hjemmeside, www.gjovard.no
Gjø-Vards hjemmeside benytter en publiseringsløsning fra Joomla, som gir klubbens medlemmer mulighet for selv å legge ut saker (så sant de har brukernavn og passord). Dette er
med på å gjøre at gjovard.no stadig er fyllt med viktig informasjon, omtale av løp og arrangementer samt linker til innbydelser og resultater.
På hjemmesiden finnes all offisiell informasjon fra klubbens forskjellige styrer, samt annen informasjon og orienteringsnyheter. I tillegg finnes en aktivitetskalender som utvalget
prøver å holde så oppdatert som mulig, slik at klubbens medlemmer kjapt og enkelt kan
finne informasjon om treninger, løp, samlinger og alt annet.
Forøvrig har utvalget Mini-PC med Mobilt bredbånd som ble kjøpt inn i fjor. Dette vil være
med å bidra til at hjemmesiden vil være bedre oppdatert i forbindelse med store løp og samlinger, på samme måte som i fjor.

Tøy

Tøyforvalter

Torunn Ølstad

975 14 002

torunnoelstad@gmail.com

Gjø-Vard O-lag har løpstøy og overtrekksdress i eget klubbdesign
- Det er medlemmenes eget ansvar å sørge for at tøyet har riktig påsydd reklame.
- Logo fra Totens Sparebank er ferdig trykket på både overtrekksjakke og løpstrøye.
- Torkehagens logo trykkes på jakka ved direkte oppmøte i butikken.
- Øvrige logoer finnes som «symerker» hos Torunn.
- Løpsoverdel finnes i tre ulike modeller, med kort og lang arm.
- Løpsbukse kan være enten knelang bukse i eget klubbdesign eller fritt valg av ulike modeller som finens i sort farge. Overtrekksbuksene er også sorte. Både løpsbukser og overtrekksbukser kjøpes direkte av den enkelte på Trimtex- nettbutikk, www.trimtex.no
Ovretrekksjakke med riktige sponsorer:

Løpstrøye med riktige sponsorer:

Knekort løpsbukse i klubbdesign:

Tøypriser 2011:
Type				
Extreme bukse		
Extreme trøye		
O-bluse kort arm		
O- bluse lang arm
Overtrekksjakke		

Pris
430 kroner
560 kroner
330 kroner
380 kroner
850 kroner*

* For barn under 12 år (rekrutter) koster overtrekksjakka 500 kroner.

Kartutvalget

Leder		
Medlem
Medlem

Torbjørn Kravdal 991 67 807
Knut Sterten
416 42 459
Sindre Godager 452 18 506

torbjorn@kravdal.com
knut.sterten@vestre-toten.kommune.no
sindre4000@hotmail.com

Gjø-Vard har i dag brukbart med oppdaterte konkurransekart. De siste årene har klubben
også utarbeidet mange nye sprintkart som også er nyttige som instruksjonskart for skolene.
Etter O-festivalen 2010 har vi sammen med Raufoss og Toten-Troll et helt nytt konkurransekart av topp kvalitet rundt Flyplassen sør for Raufoss.
Klubben har lang tradisjon for kartarbeid internt og har flere ivrige ungdommer som har
bidratt betydelig til klubbens kartproduksjon de siste årene. Klubben har også god kompetanse på bruk av kommunale digitle kart og laserdata til produksjonen av orienteringskart. I 2011 vil vi starte revisjon av kartet over Vesterås i tillegg nærmiljøkart/skolekart.
For å gi skolene enkel tilgang til våre nærmiljøkart, vil det før sesongstart bli tilrettelagt
PDF-filer av kart ved skolene. Disse kartene vil bli lagt åpent ut på vår webside for nedlastning slik at skolene selv kan skrive dem ut.

Karteksempler:

Eiktunet, sprintkart

Skumsjøen, konkurransekart

Gjøvik skole, skolegårdskart

Kartoversikt, Gjøvikmarka og Gjøvik nord

Glæstadhøgda
Lundstein
Øverby - Skistua
Skistua
Øverbymarka

Bjørnsveen
Øverby

Kartoversikt, Gjøvik sentrum og Gjøvik sør

Tranberg

Hovdetoppen

Gjøvik sentrum

Bassengparken
Holmen

Fredevika

Vind

Kartoversikt, Skumsjøen

Vesterås

Skumsjøen Øst

Osbakken

