
ÅRSRAPPORT VAREGG FLERIDRETT 
SKI/FRIIDRETT/ORIENTERING 

2012 

 
 

 
Varegg Fleridrett har hatt følgende styre i 2012: 

 

Leder    Mette Rogne 

Trening og uttak  Kristian Løvås 

Kasserer/oppmann ski Britt Kjersti Jåstad 

Oppmann friidrett  Johannes Gjesdal 

Oppmann ski   Knut Grove 

Ungdomsrepresentant Johanne Rakner 

Styrerepresentant  Kirsten Grevskott  

 

 
Økonomi 

Gruppens økonomi er god og årets aktivitet vil gi et pent overskudd.  

Hovedinntektskilden er Stoltzekleiven Opp, men mange små arrangementer gir også sine 

bidrag på inntektssiden.   

 

  

Dugnad 

Ingen store såkalte anleggsdugnader er gjennomført i 2012, men den ivrige 

Fredagsgjengen har alltid noen mindre prosjekter som de føler ansvar for og utfører med 

stor dyktighet.   

 

På arrangementsfronten er den harde kjerne i Fredagsgjengen nok en gang uvurderlige.  

Trekløveret Håkon Svendal, Svein Jansen og Kåre Bjertnes hjelper på dagtid med å 

arrangere den såkalte Skolesprinten (vår) og Skoleløpene i Stoltzen(september).  Og når 

noen fra Gubbelaget også bidro så fikk vår Aktivitetskonsulent Ivar Haugen den støtten 

han trengte når ca 3000 elever skulle engasjeres. 
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ÅRSBERETNING FRA FRIIDRETT & SKI- 2012 
 
Oppmann:  Johs. Gjesdal  
Info:   Johs Gjesdal 
Distanse & Stafett: Trygve Andresen 
Bakke:   Bjarne Ludvigsen  
Ski:   Knut Grove 
Rekrutter:  Svein Ove Båtnes 
Kvinner i løp:  Christina M Linde 
Arrangement:  Stian Hovind-Angermund, Haakon Schrøder, Mats Andersen 
 
 
Oppsummert aktivitet 
2012 sesongen har vært preget av usedvanlig stor aktivitet på mange fronter: 
 

 Friidrettsrekrutter har møtt frem i hopetall. Unge og inspirerende trenere har 
organisert leken friidrett som fenger. 

 Ungdomsløperne har utvist stor stå-på-vilje. De har konkurrert på bred front og 
kommet hjem med flotte perser og mesterskapsmedaljer. 

 Vareggløpere har markert seg skarpt i senior- og veteranklasser i stafett, terrengløp 
og på banen. 

 En horde av glade motbakkeløpere med og uten melkesyre har markert klubben på 
en sjeldent positiv måte. Flere løpere har også markert seg sterkt i nasjonale 
motbakkekonkurranser. 

 Mange treningsgrupper har vært i sving. Hver eneste uke har hatt fyldige 
treningsmenyer. Noen trives med faste fellesøkter, mens andre trives bedre med å 
operere fritt og systematisk mot egne hovedmål. 

 Vareggfriidretten har fått en imponerende tilvekst av nye medlemmer. 60 nye er 
registrert i 2012 sesongen. 

 Tilveksten av entusiastene fra Team Melkesyre og et meget godt samarbeid med 
Fjellgeitene, har styrket både treningsiver, formutvikling, konkurranselyst og kvaliteten 
på lokale arrangementer. 

 Vareggs skigruppe har blitt større i 2012, noe som også har vist igjen i flere deltagere 
både i ordinære renn og turrenn. En frisk gjeng med unggutter er kommet med og i 
høst ble det organisert fast tirsdagstrening på rulleski. 

 16 små og litt større arrangement har vært gjennomført i Vareggregi. Det ble gjort et 
krafttak for å heve nivået på BlåmansLøpene. Innsatsen betalte seg med at 
deltakerantallet ble mer enn doblet. 

 Det har også vært et aktivt informasjonsår med 270 saker på varegg.no, ny 
hjemmeside for BlåmansLøpene og nye sider på Facebook. 

 
Informasjon 
I løpet av sesongen har det vært skrevet 270 saker på varegg.no. Gruppen har opprettet 
egen side på Facebook.  
I forbindelse med forbedringene av BlåmansLøpene ble det opprettet egen hjemmeside for 
arrangementet (Blaamanen.no) og egen side på Facebook. Gjennom et samarbeid med 
Bergens Tidene fikk vi også flotte annonser for de tre løpene i avisen. 
 
Utstyr & drakter 
Gruppens aktive løpere følger profildirektivene og kler seg i blått og gult.  
 
Friidrettsaktivitet - de yngste 
Aldersgruppen 6 – 11 har hatt ukentlige treninger på Haukeland skole (vinter) og 
Skansemyren hver onsdag. Rasmus Vonen gjorde en iherdig og populær trenerinnsats vinter 
og vår, mens Jonas Gjesdal og Ørjan Svaland Aas skjøttet treneransvaret med glød høst og 
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senvinter. Svein Ove Båtnes har kvalitetssikret ungguttenes planer og praksis. Ungene ser ut 
til å trives med opplegget.  
 
Fra oktober er vi igjen tilbake på Haukeland skole. Initiativtaker og drivkraft i skolekretsen er 
Svein Ove Båtnes. 
 
For rekrutteringen til Varegg Friidrett er det beklagelig at vi ikke har tid i gymsalen på 
Krohnengen vinterstid. 
 
Friidrettsaktivitet - ungdomsgruppen 
Aldersgruppen 15 til 23 år har fulgt en egen trenings- og konkurranseplan, Vi har i 
vinterperioden hatt et samarbeid med Bergens Turnforening som har styrket treningsmiljøet 
for aldersgruppen. Gjengen har deltatt på stevner lokalt og nasjonalt. På tampen av året har 
Halfdan Emil Færø kommet inn som trener. 
 
Jonas Gjesdal, Tom Skjæråsen, Odd-Anders Grimsbø, Christina Ellefsen Hopland og 
Magnus Vonen har vært de mest aktive løperne. Rasmus Vonen og Trond Erik Storebø har 
måttet holde igjen pga skader. Alle har fulgt opp de lovende taktene de viste forrige sesong, 
og markert seg med fin fremgang. Torjus Raa og Linn Kristine Gjesdal har styrket troppen 
med inspirert løping ved et par utvalgte anledninger. 
 
Magnus Vonen representerte Varegg på kretslaget under NCC-lekene. 
 
Christina Ellefsen Hopland har gledet alle lokale løperhjerter denne sesongen. Med 18.20 på 
5 kilometer plasserte hun seg på toppen av aller tiders-statistikken for 15 år gamle jenter. I 
Strandebarm ble hun ungdomsmester i terrengløp etter en oppvisning fra øverste hylle. Hun 
markerte seg også sterkt på banen med 2.23.65 på 800 meter. Med det holder hun 10. 
plassen på årsstatistikken. 
 
Utenbys har Varegg hatt med løpere i Strandebarm og Sandnes, i Haugesund (Mailekene), 
på Nadderud (Tyrvinglekene), på Lillehammer (Veidekkelekene), i Gøteborg 
(Verdsungdomsspelen) og Stockholm, i Ås, Fredrikstad og på Askøy 
(Ungdomsmesterskapet). 
 
Sterk innsats har resultert i mesterskapsmedaljer: 

  UM1500 (inne) UM Terreng kort 

Jonas Bronse 
 Christina 

 

Gull 

 
Følgende prestasjoner har fått plass i Vareggs banestatistikk: 

  400 600 800 1500 3000 5000 

Tom 
 

1.29.26 2.02.32 4.19.89 
  

Odd-
Anders   

2.00.68 4.05.79 8.59.62 16.25.64 

Torjus 
  

2.06.47 
   

Jonas 54.02 
 

1.59.79 4.12.09 9.10.50 
 

Magnus 
 

1.39.83 
    

 
 
Rolf Hansens hederspris 2012 gikk til Christina Ellefsen Hopland 
Tildeles løpere som utmerker seg med topp tre plassering på Norges Friidrettsforbunds 

alderstatistikker. Prisen settes i forhold til om løperen innehar første, andre eller 

tredjeplass på en eller flere distanser. Kretsaldersrekorder og medaljer i mesterskap skal 

gi ytterligere uttelling. 
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Pumaens Pris 2012 ble tildelt Odd-Anders Grimsbø 
Tildeles den løperen som satser hardt og våger mye. Løperen har gjennom deltakelse på 

stevner og trening fremstått som en inspirator for andre ungdomsløpere. 
 
Stafetter  
Varegg mønstret lag i Fri-stafetten, Sjøkrigsskole-stafetten, Ask-stafetten og i Vikings 
rekruttstafett på Skansemyren. Ungguttene fikk være med å ta ansvar sammen med 
senioren i alle stafettene.  
 
Vi fikk en god start med 3 lag og to pallplasser i Fristafetten. 
 
I Sjøkrigsskolestafetten løp seniorene inn til en fin fjerdeplass. 
 
Ask- stafetten var et definitivt et av årets høydepunkt. Varegg mønstret hele 6 lag. 
Damelaget løp til gull og fikk medaljene av presidenten for norsk friidrett. Veteranene vant for 
fjerde året på rad, mens de fire andre lagene satte farge på flaggskipet av lokale stafetter. 
Rekruttene mønstret to lag som hevdet seg sterkt i mix-klassene.  
 
Terrengløp 
Takket være flotte løyper lagt av Haakon Svendal og Kåre «Puma» Bjærtnes er 
Skansemyren blitt et lokalt Mekka for terrengløpssporten. 
 
Magnus Vonen og Odd-Anders Grimsbø var Vareggs representanter i KM terrengløp på 
Stord. Magnus returnerte med gull og Odd-Anders med sølv. 
 
I NM terrengløp i idylliske Strandebarm bød arrangøren på en skikkelig tung løype. Varegg 
gjorde seg positivt bemerket i alle aldersgruppene. Tre ungdomsløpere anført av debutant og 
gullvinner Christina Ellefsen Hopland bet godt fra seg. I senior hadde vi med tre tøffinger 
som sto distansen. Tre veteraner satt seg også i respekt.  
 
I klubbmesterskapet i terrengløp var Bente Berle og Stian Hovind-Angermund de raskeste. 
Johanne Rakner og Kristine Fjellanger var først til mål i jentenes 2-manns-terrengstafett. 
Trygve Andresen og Stian Hovind-Angermund vant herrenes terrengstafett.  
   
Løp på bane 
I tillegg til ungdomsløperne har Trygve Andresen, Christian Holter, Dag Haugland, Stig-Atle 
Eide og Bård Storebø kjempet for Varegg på ulike baner i Bergensområdet. 
 
I KM på 800 meter ble det gull til Tom Skjæråsen i G17, Jonas Gjesdal i Menn Senior og 
Christian Holter i Menn Veteran 35-39. Trygve hentet bronsen i Menn Senior på samme 
distanse. KM gull også til Magnus Vonen på 600 meter. 
 
KM gullet på «1000 meter stafett» i Gutter 17-19 markerte Varegg i en ny sammenheng. 
Torjus Raa, Jonas Gjesdal, Tom Skjæråsen og Trond-Erik Storebø sto for den bragden. 
 
Jonas Gjesdal og Odd-Anders Grimsbø greide begge å kvalifisere seg til «NM for juniorer». 
Begge guttene fikk kjempe i tøffe felt på 1500 meteren under mesterskapet i Sigdal. 
 
Løpsprestasjoner på bane i 2012 sesongen:  

  400 800 1500 3000 5000 10 000 

Trygve 
 

2.06.79 4.25.77 
 

16.50.44 
 

Christian 
 

2.22.63 
    

Stig-Atle 
     

35.27.81 

Dag H 
     

36.15.69 
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Løp på vei 
Vi har også i år hatt maratonløpere i det store utland. Christina M Linde løp et varmt Boston 
Marathon, mens Alemayehu løp inn til klasseseier i et iskaldt Frankfurt Marathon. Kåre 
Hansen debuterte som maratonløper i Berlin. Alemayehu, Christina og Trygve Andresen var 
trent og klare for New York Marathon som dessverre ble avlyst på grunn av store 
ringvirkninger etter stormen Sandy. 
 
På norgesstatistikken for veteraner finner vi etter 2012 sesongen: 

  Klasse 5km 10km 1/2Maraton Maraton 

Alemayehu M50-54 16.51 (2) 34.16 (3) 1.14.40 (2) 2.39.03 (1) 

Stig-Atle M40-44 16.51 (7) 

   Kåre M45.49 17.42 (6) 
  

2.52.17 (11) 

Dag M50-54 17.31 (8) 

 
1.16.59 (5) 

 

      Christina K40-44 19.27 (9) 40.55 (18) 1.28.55 (12) 
 Nancy K40-44 20.19 (12) 40.50 (16) 1.31.22 (23) 3.14.37 (8) 

  
 
Løp i motbakke 
Stian Hovind- Angermund andreplass i Stoltzen var et magisk motbakkeøyblikk i 2012. Med 
8.40 tok han en fin plassering på adelskalenderen. Han forbedret seg med 37 sekunder fra 
den sterke innsatsen året før.  
 
Stian markerte seg også sterkt i den nasjonale motbakkecupen med en storfin femteplass. 
 
I den lokale motbakkecupen, Bergen Fjelltrippel, hadde Varegg to av de tre beste løperne i 
Stian (2. plass) og Lars Olaf Haaheim (3. plass). 
 
John Arild Andersen slo til i NM i motbakkeløp («Nuten Opp»). Han kom tilbake fra Rosendal 
til «Hødden» med medalje i det edleste metallet. 
 
Bjarne Ludvigsen var Vareggs representant i VM i motbakkeløp. Mesterskapet gikk i 
Bühlertal i Tyskland 19. mai. 
 
Lars Olaf Haaheim tok andreplassen i fjell-løpet Hardangervidden Maraton. 
 
Elisabeth Vik og Lars Olaf Haaheim gikk til topps i «Det store høstmesterskapet» som var 
Fjellgeitenes store mønstring i årets siste kvartal. Mesterskapet favnet alle lokale 
løpsgodbiter pluss Trappeløpet til Torstein Nesse og Il. Fri. 
 
Medaljer i Mesterskap 

  NM Terreng kort NM Motbakke NM inne 

Alemayehu Sitotaw   Gull (3000m) 

Johs Gjesdal Gull   

Lars Olaf Haaheim Gull   

John A Andersen Sølv Gull  

 
Løpsarrangement 2012 
Vi har holdt koken med en serie spesielle mosjonsløp med utgangspunkt i klubbhuset. Årets 
nyvinning Fløyenkarusellen skapte ypperlig stemning i Badstuen 4 hustrige vinterkvelder. 
Fjellgeitene bidro med inspirerende regi og evne til en humørfylt gjennomføring.  
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Terrengløp og 2-manns terrengstafett er nå blitt faste arrangement. Fine løyper og god 
stemning på begge arrangementene. I 2013 har terrengløpet fått KM status. 
 
Av de innarbeidete løpene var det spesielt Blåmansløpene som fikk et løft.  Styret tok tak i 
viktige momenter som annonsering, hjemmeside, fotooppfølging, premiering og en flott 
målgang med suveren servering. Det doblet deltakerantallet og gjorde det trivelig både for 
deltakere og arrangører. 
 
Involveringen i løp på Løvstakksiden var også en helt ny erfaring. Her var oppgaven å sikre 
igangsettingen av et nytt løp. Primus motor Patricia Flataker fikk nyttige råd på veien og 
avgjørende hjelp med gjennomføringen av selve løpet. 
 
Resultater og rapporter fra samtlige mosjonsmønstringer er tilgjengelig på www.varegg.no. 
 

Arrangement Dato Antall Løpsleder 

Skansemyren Grand Prix (rekrutter) 11 ganger 150 Johs 

"Fløyenkarusellen" 4 ganger 111 Fjellgeitene 

”Fløyenløpet” kort løype  13.mar 43 Johs 

Mulismilen  17.mar 69 Dag H 

Klubbmesterskap terrengløp - kort (Skansemyren) 22.mar 21 Johs 
Terrengstafett 1 km (2 løpere 6 etapper) Skansemyren 

29.mar 50 Johs 

Svendals Svenneprøve  26.apr 11 Johs 

Løvstakken Opp 13.mai 263 Patricia 

”Fløyenløpet” – lang løype (Badstuløpet)  14.jun 51 Johs 

”3 løp til Blåmanen"  
   Etappe 1 fra Isdalen til Blåmanen 21.okt 109 Johs 

Etappe 2 fra Fjellveien via Tippe Tue til Blåmanen  03.nov 110 Johs 

Etappe 3 fra Fjellveien via Fløysvingene til Blåmanen  17.nov 100 Trygve 

Andersens Adventløp  15.des 27 Johs 

Romjulsrunder (Jansens Jaktstart utsatt) 29.des 26 Johs 
 
En stor takk til alle faste og nye arrangører som har sørget for gjennomføring tro mot stolte 
Vareggtradisjoner, godt humør, artige løyper og rask resultatservice. 
 
I år har vi også hjulpet entusiastiske arrangører på Osterøy og Nore Neset. Mjøsdalen fikk 
tips og nyttig utstyr til Åsheimveten Opp, mens de glade arrangørene i sør fikk både hjelp og 
utstyr til Liafjellet Opp. 
 
Inspirasjonstiltak 
Trygve Andresen og Stian Hovind-Angermund har gjort en ekstra sterk innsats for å gi 
gruppen inspirasjon og utvikling denne sesongen. De står bak følgende tre flotte tiltak: 
 

 Inspirasjonstur til Sentrumsløpet i Oslo. 

 Sosialt etterspill i Badstuen i forbindelse med storsatsingen på Ask-stafetten. 

 Temakveld i Badstuen – Skadeforebygging og hovedprinsippene for vintertrening. 
 
Økt aktivitet på ski 
Vareggs skigruppe har blitt større i 2012, noe som også har vist igjen i flere deltagere både i 
ordinære renn og turrenn. De fleste er i kategorien ivrige veteraner og seniorer med løping 
som hovedaktivitet, og de yngre kombinerer også med orientering. Av de yngre har Magnus 
Vonen (13-årskl)vært mest aktiv, og har også deltatt på nasjonalt nivå med bra resultat. I 

http://www.varegg.no/
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1)Magnus Vonen i fint driv mot mål på 

Sjusete 

 

Ungdommens holmenkollrenn i hovedstaden gikk Magnus inn til premieplass og som nest 
beste hordalending i klassiskdelen.   
 
I  Parkstafetten på Voss (som også var KM) , ble Varegg lag nr 11 i kl 13-16 år (Rasmus 
Vonen, Magnus Vonen og Markus Kjærner-Semb).  
 
Av de unge har også Sjur Mjør, Markus Kjærner-Semb og 
Styrk Bleie Almeland vist friske takter i skiløypene. I KM 
vant Kåre Hansen KM-gull i klassen 45-49, mens Stian 
Hovind-Angermund ble nr 2 blant seniorene. Mange av 
vareggløperne var flittige deltakere i  lokale turrenn som 
Ørnarrennet, Herresåsen rundt, Grindåsen rundt og hevder 
seg brukbart i sine aldersklasser. Også i de store 
turrennene har Varegg vært godt representert, der 
innsatsen til Brynjulf Vonen og Stig Atle Eide som 
førstegangsdeltakere i henholdsvis Birkebeinerrennet og 
Grenaderen kan framheves. 
 
Nytt av året har vært felles rulleskitrening en gang i uken i høstmånedene, og til tross for noe 
ujevnt frammøte holdt det gående ut november. I desember var det som i fjor 
treningssamling på Geilo; denne gangen med Vestlia som base og med god økning fra 2011 
- i alt 15 deltakere i ulike alderskategorier tok turen. Samlingen lovde godt for deltakelsen til 
vinteren, med mange ivrige yngre som var med. Oppsummert var resultatene på det jevne, 
men det at flere har blitt med og at treningsinnsatsen har økt, gir et godt grunnlag for god 
innsats i kommende sesong. 
 
Treningstider  
Aktivitet og antall mulige fellestreninger har økt på som en følge av innmeldelsen av gjengen 
fra Melkesyre og det gode samarbeidet med Fjellgeitene. 
 
Følg med på www.varegg.no samt kalender for trening og konkurranser. Her er det 
tilleggsinformasjon og opplysninger om eventuelle endringer. 
 
 
Fredagsgjengen – bærere og voktere av gode tradisjoner 
Vareggs eldste fellestrening har utgangspunkt i Badstuen fredager klokken 16.30. 
Gamlekarene holder koken. De kjører på uansett vær og føre. Etter trening er det badstu. Da 
er det tid for både humørfylte innspill, anerkjennelse av gode prestasjoner og ofte et kritisk 
blikk på aktiviteten i Vareggfarger. 
 
Tradisjonen med trening og badstu hver fredag kan anbefales. Det er plass til flere i 
garderoben og takhøyde for nye tema.  
 
Fortsatt et sterkt fellesskap – et mantra som står seg 
Entusiasmen har også i år fått rikelig med påfyll. Ivrige bidrag fra rekrutter og 
ungdomsløpere, en fantastisk tilvekst av gladløpere og en rekke artige lokale arrangement, 
viser at vi har et godt fellesskap - Et fellesskap som er verdt å ta vare på, og som er et 
grunnlag for fornying og vekst. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.varegg.no/
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STOLTZEKLEIVEN OPP 
Årets utgave hadde nok en gang rekordstor interesse der det tilslutt var ca 5200 påmeldt.  
Stoltzen synes å bli mer og mer populær og alle former for media dekker arrangementet i 
økende grad for hver år nå.  Årets kanskje beste profilering fikk vi av NRK Vestlandsrevyen 
som hadde en 40 minutters direktesending fredag fra kl 17-17.40.   
 
Det er i løpet av mange år bygget inn mye kvalitet rundt arrangementet og det jobbes hvert 
år med å styrke/utvide tilbudet vi kan gi både deltakere, sponsorer og presse.  
 
Det er en ivrig gjeng som driver arrangementet gjennom 12 måneders planlegging og 
jobbing, og det er både hyggelig og viktig å registrere at vi har et knippe yngre medlemmer 
som tar mer og mer tak i viktige arrangementsfunksjoner.   
 
Stoltzen er et stort løft for klubben og i 2012 var det mellom 100-120 medlemmer i sving for å 
arrangere 2-dagers arrangementet.  En stor takk til alle store og små bidrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Rolf Hansen og Svein Jansen på start   Speaker Sverre Valeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Speakerne Ivar Hostad og Jan Kjærner-Semb 
 
                  Målsjef Håkon Svendal   
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ÅRSBERETNING FRA ORIENTERING 
 
TUK.sjef  : Kristian Løvås 
Oppmann rekrutter : Jan Kjærner-Semb 
Oppmann ungdom : Anne og Owen Westergård 
Oppmann junior G : Magnus Rogne Halland 
Oppmann junior J : Kari Svingheim 
Kartkomite  : Sverre Ottesen, Jørn Woldsdal, Kristian Løvås 
Arrangementssjef : Harald Valen 
Egenandeler/faktura : Anne Westergård 
 

 

 

Varegg Fleridrett orientering  har de siste årene tatt 

store steg mot norgeseliten i flere klasser, og sesongen 

2012 ble den klart beste i o-gruppens historie. Det har 

vært både stor aktivitet og gode resultater. 

 

Nasjonale og internasjonale resultater 

NM-gull stafett junior herrer med Sindre Østgulen 

Deisz, Oskar Røen og Håkon Jarvis Westergård, var ett 

av de desiderte høydepunktene. Også i 2012 maktet 

Håkon J Westergård å ta individuelt NM-gull og 

representerte Varegg på juniorlandslaget og i VM for 

juniorer(bronse stafett, 8.pl Sprint, 9.pl Mellom, 12.pl 

Lang). Men like bak Håkon fulgte enkeltløpere med 

Sindre Ø Deisz og Kristine Fjellanger med resultater som kvalifiserte dem til representasjon i 

de norske landslagsdraktene. Bredden i toppen blant Vareggs aktive senior- og juniorløpere er 

godt illustrert med resultatene fra NM-stafett senior, hvor herrelaget blandet seg i det aller 

ypperste selskapet med 11. plass og damelaget med 15. 

plass. Ikke mindre gledelig var at vi hadde fire herrelag 

blant de 63 beste av ca 110 startende lag, og to kvinnelag 

inne blant de 41 beste av ca 60 startende lag.  

 

I yngre årsklasser markerte Markus Kjærner-Semb seg 

med sølv i sprinten i Hovedløpet for yngre, og det var 

mange av våre yngre løpere som nesten nådde opp i 

medaljekampen. Oversikt over resultater blant de 15. 

beste i nasjonale mesterskap for ungdommer, juniorer og 

seniorer vises på siste side. 

 

Varegg deltok i de store orienteringsstafettene Tiomila 

og Venla/Jukola med gode resultater. I Tiomila imponerte ungdomslaget med 32. plass, 

damelaget med 98. plass og herrene endte på en 113. Plass. I Venlastafetten imponerte 

damelaget med en sterk 82. plass, mens herrelaget ikke kom i mål med godkjent kvittering. 

 

Lokale resultater 

På den hjemlige arena har vareggløpere markert seg gjennom hele sesongen. I HOK-

rankingen fikk vi vinnere i Kårhild Husby Nordstad (D13-14), Ingrid Vrålstad Løvås (D15-

16), Vegard J Westergård (H15-16), Sindre Ø Deisz (H17-18), og flere andre gode 

plasseringer. Derimot klarte ikke Varegg å slå Fana IL i Pokalkampen, og endte på 2. plass. 
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Videre tok Varegg oppskriftsmessig seieren i kompisstafetten i Samnager i mai. 

 

Varegg fikk også kretsmestere i mange klasser og disipliner:  

KM sprint:  

Vegard J Westergård (H16), Sindre Ø Deisz (H17-18), Erlend Moster Knudsen (H21), 

Kårhild H Nordstad (D13-15),  Johanne Rakner (D17-18) og Kari Svingeim (D21).   

KM mellomdistanse:  

Vegard J Westergård (H15-16), Oskar Røen (H17) og Kårhild H Nordstad (D13-14).  

KM langdistanse:  

Markus Kjærner-Semb (H13-14), Vegard J Vestergård (H15-16), Sindre Ø Deisz (H17-18), 

Kårhild H Nordstad (D13-14), Ingrid V Løvås (D15-16), Johanne Rakner (D17-18) og 

Christiane Trösse (D21).  

KM stafett: 

D13-16 (Nordstad, Løvås),  D17 (Trösse,  Rakner, Svingheim), H17 (Deisz, Per H H 

Johansen, Røen)  

 

Ny trener 

Nytilsatt trener i høst, Per Harald Havnen Johansen, er i full sving med arbeidet og han 

regjerer over en styrket stall av gode o-løpere både på ungdoms-, herre- og damesiden, som 

sikter mot stadig bedre resultater i så vel NM som de store stafettene Tiomila og Jukola. Til 

høsten satser vi på for første gang å sende lag til den store 25-manna-stafetten i Sverige.   

 

Rekruttering 

Rekruttene i Varegg orientering har hatt et godt år i 2012. 

Mange har vært innom og forsøkt seg på orientering, og 

noen av disse har blitt stabile medlemmer av gruppen. 

Gruppen er i stort, på over 20 om man regner med barn 

som deltar på løp men ikke på trening. Dette er barn av 

aktive o-foreldre. Disse barna driver gjerne med andre 

fritidsaktiviteter på våre treningsdager, men har likevel en 

tilknytning til klubben. På treningene har deltakelsen 

variert mellom 5 og 15. Det er få (ca. 5) som er stabile, mens en større gjeng deltar mer 

ujevnt. Aldersgruppen er 8 – 13 år.  

 

Første halvår var Kari Svingheim trener. Treningene hadde god kvalitet, og ble gjerne holdt 

på varierende plasser for å gi treningene mer effekt. Vi hadde treninger i Fjellveien, 

Festningen, Skansemyren, Fløyen og Badstuen. I denne perioden hadde Jan Kjærner-Semb 

oppmannsrolle. Fra høsten 2012 sluttet Kari som trener, og Jan overtok. Positivt denne høsten 

var at flere foreldre stilte opp på treningene og ble viktige støttespillere for å få gjennomført 

gode treninger. En viktig bieffekt har vært at flere av foreldrene selv synes det er gøy med 

orientering, og forsøker seg i o-løp. Flere av disse har nå meldt seg på Trener-1 kurs i 

orientering. Samarbeidet med Hovedtrener Per Harald Havnen Johansen har også fungert 

meget bra. Han har levert ferdiglagete o-løyper og tekniske treninger på bestilling. Dette gjør 

mye for kvaliteten på treningene og gjør det lettere for rekrutt-trener.  

 

Vi ser på resultatlistene fra 2012 at de rekruttene som er ivrige på treningene og deltar mye i 

konkurranser, hevder seg bra mot rekruttvenner fra andre klubber. Dette forteller oss at 

opplegget vårt fungerer, og at det blir en viktig oppgave i 2013 å få en større andel av 

rekruttene til å delta på flere treninger og løp.  
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Noen av løpene i 2012 var plukket ut som satsingshelger for familier og rekrutter. For de som 

deltok var dette veldig fine helger, men vi lykkes i for liten grad med å få med rekrutter og 

familier som ikke allerede er aktiv. Dette er noe vi skal arbeide mer med i 2013.    

 

Dugnadsinnsats og kompetanseheving 

Prestasjonene og miljøet i Varegg orientering er ikke tilfeldige, men er resultat av entusiasme 

og dugnadsinnsats fra svært mange.  

Elitens resultater er en frukt av fellesskapet og det 

arbeidet som gjøres for rekruttering og skolering av 

stadig nye generasjoner av o-løpere. Klubben vil i 

tiden framover drive kursing for å sette flere i stand til 

å bidra i treningsarbeid og løypelegging. Som klubb 

skal vi fortsatt ha som vårt fremste mål å sørge for 

rekruttering og å bygge og vedlikeholde et sunt, godt 

og trygt miljø for ungdommer og familier som ønsker 

å drive med orientering, uansett prestasjonsnivå. Det 

første o-løp gjennomført på egenhånd kan være en vel 

så stor seier som NM-medalje. Og med et godt miljø og fellesskap kan vi alle sole oss i 

glansen av de medaljene eliten henter hjem.  

 

Planer for 2013 

Vi er midt i en aktiv vintersesong og oppladning mot det som skal bli en enda mer aktiv 

vårsesong. Rekruttering er en storsatsing for Norges Orienteringsforbund, og vi utfordres alle 

til å bidra. Trenings- og uttakingskomiteen (TUK) har blinket ut de viktigste arrangementene 

som vi som klubb sikter mot denne våren, hvor det skulle være noe for enhver smak og for 

ethvert ambisjons- og prestasjonsnivå. Deltakelse på klubbturer er den beste måten å bli bedre 

kjent med andre i klubben og å bli integrert i miljøet. I tillegg til disse turene inneholder 

terminlisten rikelig av lokale løp, fra sprintcup og nattcup i vinterhalvåret til pokalkampløp, 

kretsløp og kretsmesterskap i sommerhalvåret. Full oversikt over terminlisten finnes på 

www.eventor.no.   

 

Februar, 2013 

 

 

Mette Rogne, Leder Varegg Fleridrett  Kristian Løvås, TUK-leder orientering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.eventor.no/
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