
ÅRSBERETNING 2007 for IL TYRVINGS 
ORIENTERINGSGRUPPE 
 
Styrets sammensetning: 
Leder: Kaare Haug 
Økonomiansvarlig: Svein Jacobsen 
Sportskomiteen: Morten Christophersen 
Rekruttkomiteen: Anna Göhlman 
Arrangementskomiteen: Eystein Weltzien 
Kartkomiteen: Per Kristian Ekeberg 
Tur-Orientering: Einar Hoff 
 
Andre verv: 
Valgkomité: Kjersti Skantze, Randi Nilstad 
Draktsalg: Nina Kolberg 
Barneturorientering: Berit Berge 
Skolekontakt: Wenche Hultgreen 
Statistikk/Tyrvingpokal: Siri Spjelkavik 
Ekt-utstyr: Aud I. Spjelkavik 
Kartsalg: Per Kristian Ekeberg 
 
Andre verv i forbund og kretsen 
 
IOF: 
IT commission: Henning Spjelkavik 
 
Norges Orienteringsforbund: 
President: Bjørn R. Berntsen 
Medlem av teknisk komité: Henning Spjelkavik 
 
Akershus og Oslo Orienteringskrets: 
Medlem av teknisk råd: Berit Danielsen 
Medlem av treningsrådet: Henning Spjelkavik, Alf Pettersen 
 
 

Styrets arbied og den økonomiske situasjonen 
Styret har i styreperioden avholdt 5 styremøter og har aktivt benyttet treninger, løp og e-post til å 
avklare løpende saker.  
Økonomien i gruppen er fortsatt bra med en egenkapital på kr. 987.885 og et resultat for 2007 på 
163.664. Dette er et veldig bra resultat for 2007, ikke minst takket være arrangementene i NM-
helgen med NM-sprint og Craft Cup, men også en god del fra spilleautomatene det første 
halvåret. Siden vi har mistet tilskuddet fra spilleautomatene og ikke har noen stor sponsor for 
øyeblikket, så er planen å benytte dette overskuddet til å kunne drive klubben på samme nivå i et 
par år fremover. Det å skaffe en hovedsponsor har vist seg vanskelig, så derfor må vi nok belage 



oss på dugnadsarbeid for å skaffe klubben penger fremover. Å arrangere løp ser vi på en slags 
dugnad og for 2008 og 2009 satser vi på å involvere oss mer i O-festivalen, og vi håper at dette 
kan være en god inntektskilde for de neste årene. 

Sammendrag av O-året 2007 
Hver komité har vedlagt en rapport for sin aktivitet. Her følger et sammendrag: 
 
Orienteringsgruppen hadde i 2007 329 medlemmer (325 i 2006). 
 
2007 var et veldig godt år for Tyrvings orienteringsgruppe. Løpsmessig har klubben prestert 
fantastisk med 16 NM medaljer, 1 WC seier og 1 VM bronse. På arrangementssiden gjorde vi det 
like bra med et veldig godt gjennomført Sprint NM, Craft Cup, KM stafett Jr og et AB-karusell 
løp. Og med et godt overskudd fra arrangementene så har vi fått et pent overskudd for klubben 
for hele året. 
 
Rekruttgruppen har også i år vært veldig aktive. Mange nye rekrutter har deltatt på kurs, 
treninger, rekrutt-karusell og samlinger. Det har vært bra oppfølging av de eldre/erfarne 
rekruttene, men det har vært litt vanskelig å få disse til å dukke opp på vanlige o-løp i løpet av 
sesongen. 
 
Treningstilbudet har vært veldig bra, spesielt med hensyn på ungdom og juniorer. Og de eldre 
som har ønske om treningstilbud har kunnet henge seg på disse. Resultatene av den gode 
treningen kan dere se i listen over mesterskapsresultater under Sportskomiteens beretning.  
 
I kartkomiteen har det vært stor aktivitet. Nytt opplag av Vestmarka O-kart har blitt trykket, og 
det har blitt arbeidet med 3 sprint O-kart. I tillegg er markakartet Bærum Vestmark nesten fullført 
og vil bli utgitt i 2008. 
 
Interessen for Tur Orientering (Flaggspretten) er omtrent slik den har vært de siste årene, men 
salget var noe opp til 512 konvolutter. Tur-O for barn var også i år et populært innslag og salget 
var omtrent likt som i fjor. 
 
For styret i orienteringsgruppa 
Kaare Haug 



ØKONOMIRAPPORT 
Styret legger frem et resultatregnskap for 2007 med et overskudd på kr. 193.609,- før en 
avsetning av draktbeholdningen med kr. 29.945. Dette er kr. 186.000,- mer enn budsjettert. 
Årsaken til dette er i hovedsak et meget godt overskudd fra NM-helgen på kr. 255.000,-. Totalt 
for alle arrangement i år fikk vi et overskudd på kr.290.000,- som er kr. 90.000 over budsjett. I 
tillegg fikk vi inn kr. 30.000,- over budsjett på spilleautomatene. Spilleautomatene ble lagt ned 1. 
juli og denne inntekten kommer til å bli sårt savnet i de neste årene. Kartprosjektene har også gått 
mye bedre enn budsjettert i 2007 med kr. 8.000,- i overskudd (kr. 41.000,- bedre enn budsjett). 
Men dette er noe misvisende, siden kartprosjekter går over flere år, og utgiftene og inntektene 
ikke inntreffer samme år. 
Det bør også kommenteres at vi har hatt en samarbeidsavtale med Min Baker i 2007 som har gitt 
oss kr. 15.000,- i støtte, og seiersbonuser på kr. 9.000,- fra draktleverandøren vår Noname. 
 
Andre aktiviteter som har vært gjennomført i løpet av året har kun små variasjoner i forhold til 
budsjett. 
 
O-gruppas egenkapital er på hele kr. 987.885,-. Planen er å kunne bruke noe av egenkapitalen de 
neste årene fremover når vi ikke har spilleautomater, store arrangementer eller sponsorer på 
inntektssiden, slik at vi kan opprettholde aktivitetsnivå og elitesatsningen. Vi planlegger derfor et 
underskudd på kr. 100.000,- i 2008 som må sees mot overskuddet i 2007. 
 

ARRANGEMENTSKOMITÉEN 2007 
 
Komitéen har bestått av Eystein Weltzien (leder),  Kjell G. Røkke, Severin Lindseth 
(kontaktperson AB-alliansen) og Inge Gunnes.    
Det har vært et aktivt år med større og mindre arrangementer.  Arrangementskomitéen vil takke 
alle som har bidratt til at våre arrangementer er gjennomført med stil og god kvalitet. 
 

Arrangementer 2007 
 
AB - rekruttløp 9. mai 
Kart:  Kalvøya 
Antall deltakere: 85 
Arrangementsansvarlig: Eva Mathiesen Søvik 
 

NM Sprint 19.mai 
Samlngsplass:  Høvikbanen og Elveparken i Sandvika 
Kart:  Veritasskogen 2007 og Sandvika 2007 
Antall deltakere:  299 
Løpsleder:  Svein Jacobsen 
Løypeleggere:  Olav Nipen og Christian Holmboe 
 



Publikumsløp 19. mai 
Samlingsplass:  Høvikbanen 
Kart:  Veritasskogen 2007 
Antall deltakere:  165 
Løpsleder:  Svein Jacobsen 
Løypelegger:  Olav Nipen 
 

Craft Cup + NA-løp 20. mai 
Samlingsplass:  Jordbærhaugen 
Kart:  Jordbærhaugen 2007 
Antall deltakere:  855 
Løpsleder.  Berit Danielsen 
Løypeleggere:  Per Kr. Ekeberg og Eystein Weltzien 

KM stafett junior 2. juni 
Samlingsplass:  Brekkedalen, Skoglund 
Kart:  Risfjellet 2005 
Antall deltakere:  103 
Løpsleder/løypelegger:  Eystein Weltzien 
 
AB - rekruttløp 29. august 
Kart:  Veritasskogen 
Antall deltakere: 67 
Arrangementsansvarlig:  Solveig Sikkeland 
 
Klubbmesterskap mellom 30. august 
Kart:  Veritasskogen 
Antall deltakere: 86 
Løpsleder/løypelegger:  Arne Tiltnes 
 
AB-karusell 4. september 
Samlingsplass:  Jordbru 
Kart:  Jordbru 2005 
Antall deltakere: 155 
Løpsleder:  Severin Lindseth 
Løypelegger:  Espen Weltzien 
 
Gildesprinten 20. september 
Kart:  Kalvøya 
Antall deltakere: 600 
Løpsleder:  Inger Tiltnes 
Løypelegger:  Bjørn Ekeberg 



 

Løp for Norconsult 13. oktober 
Kart:  Sollihøgda Nord 
Antall deltakere: 80 
Løypelegger: Kjell Røkke 

Arrangementsutstyr 
EKT-utstyr lånes ut fra fam. Spjelkavik. 
Tyngre arrangementsutstyr er lagret på Staver Gård. 
Lettere arrangementsutstyr er lagret i klubbhuset. 
Arrangementskomitéen har gjennomført rydding av o-materiellet på klubbhuset. 

 

Rekruttkomitèen 2007 
 
Organisering 
Rekruttkomiteen har i 2007 bestått av Anna Göhlman (leder), Egil Eide (hovedtrener, 
videregående gruppe), Marianne Njåstein (hovedtrener, nybegynnergruppe), Hege Haltia Feiring 
(trener, nybegynnergruppen) og Kristine Hjellup Horne (leirsjef). Alle i rekruttkomiteen har sagt 
seg villige å delta i rekruttarbeidet også i 2008. 
 
Rekruttkurs 
Invitasjon til rekruttkurs ble fordelt på tredje, fjerde og femte trinn på følgende barneskoler: 
Tanum, Emma Hjort, Rykkinn, Billingstad, Høvik Verk, Lommedalen og Lesterud. I tillegg ble 
det sendt invitasjon til tidligere kursdeltakere og til passende tur-o-deltakere. Det ble ikke satt inn 
annonse om kurset i Budstikka. 
 
Vi startet kurset 23. april med 31 deltakere i nybegynnergruppen og 16 i den videregående 
gruppen. Etter det falt noen av og noen kom til. Generelt var det bra oppmøte på våren, men en 
god del færre deltakere på høsten. Kurset var lagt opp med 10 kurskvelder og 6 rekruttløp. I 
tillegg ble rekruttene oppfordret til å delta på Tyrvings eget o-løp i Lommedalen i mai og 
Rekruttenes Holmenkolldag i september. Ved begge disse anledningene ble det tilbudt ekstra 
hjelp til rekruttene.  
 
Kurset ble gjennomført i Tanumskogen på våren og i Veritasskogen på høsten. Egil og Marianne 
var hovedtrenere for videregående og nybegynnere. Egil var kartansvarlig gjennom hele kurset, i 
tillegg brukte vi de reviderte kursheftene fra o-forbundet. På hver kurskveld ble det utpekt o-
ansvarlige (tegne kart, sette ut og ta inn poster, hjelpe på kurset) og o-hjelpere (hjelpe på kurset). 
For å løse disse oppgavene var det mange fra klubben (fra ungdommer til fossiler) som stilte opp.  
Opplegget med o-ansvarlige og o-hjelpere fungerte meget bra, og vil bli videreført i 2008. 
 
Rekruttkurset ble som vanlig avsluttet med nattløp på Kalvøya med etterfølgende pizza, film og 
premieutdeling på klubbhuset. 
 



Rekruttløp 
O-klubbene i Asker og Bærum arrangerte i tillegg seks rekruttløp, fire på våren og to på høsten. 
Tyrving sto som arrangør på to av disse; i mai på Kalvøya med Eva M Søvik som løpsleder og i 
august i Veritasskogen med Solveig Sikkeland som løpsleder. Noen fra rekruttkomiteen var til 
stede på alle rekruttløp for å bistå med brikker, ev karttegning etc. Jevnt over bra oppmøte fra 
Tyrving på rekruttløpene, men enda flere av nybegynnerne burde kunne lokkes til deltakelse. 
 
Rekruttleir på Leikvinjar 
Rekruttkomiteen arrangerte rekruttleir i slutten av august på Leikvinjar speiderhytte ved Klekken 
(mer nærliggende alternativer ble tidlig opptatt). Det var ca 30 rekrutter som deltok på leiren, inkl 
ledere, foreldre og o-ung var det nærmere 50 deltakere. Leirstedet var ikke helt ideelt (måtte kjøre 
til treningsområder), men fungerte brukbart likevel. Leiren ble avsluttet med deltakelse på 
Romeriksløpet, hvor mange løp o-løp alene/deltok på o-løp for første gang. 
 
Annet 
Rekruttkomiteen var ansvarlig for Småtroll ved Tyrvings løp i Lommedalen i mai. Tyrving (ved 
Inger Tiltnes) arrangerte også igjen Gildesprinten for 7. klasse på Kalvøya med over 500 
deltakere. 
 

Sportskomitèen 
 
Morten Christophersen - leder 
Frode Konst - turansvarlig 
Arne Tiltnes - ungdomscoach 
Tone Ellefsen Lye - juniortrener 
Peer H. Staff - ressursperson/trener 
 
UK - Morten Christophersen (leder, senior) 

- Eystein Weltzien (senior) 
- Tone Ellefsen Lye (junior) 
- Arne Tiltnes (ungdom) 

 
 
Komiteen har hatt ansvar for den sportslige virksomheten i klubben. De viktigste oppgavene har 
vært: 
 Planlegging, organisering og gjennomføring av klubbens treningstilbud (sommer og vinter) 
 Oppfølging av løpere (primært ungdom, junior og yngre senior) 
 Treningssamlinger 
 Laguttak og reiseopplegg i forbindelse med stafetter 
 Reiseopplegg og oppfølging i forbindelse med mesterskap 
 Informere om det sportslige tilbudet (treninger, samlinger, stafetter etc.) 

 
 
Sportslig virksomhet generelt: 
Arne Tiltnes har jobbet videre med ungdomsgruppa og utviklet de til en av de største og beste 
ungdomsgruppene i landet. Overgangen fra rekrutt til ungdom har fungere bedre de siste årene, 



og den ukentlige o-tekniske hovedtreningen har samlet jevnt med ungdommer gjennom hele 
sesongen. I hele år har også ungdommene dominert oppmøtestatistikken på intervalltreningene på 
tirsdager i vinterhalvåret. Det er viktig å videreføre den kompetansen og de erfaringene vi nå har 
fått på ungdomsarbeid, og ikke minst å få kontinuitet i arbeidet. 
 
Også juniorene har fått et løft, og Tyrving er igjen en av de dominerende juniorklubbene i landet. 
Oppfølgingen av juniorene har fungert bra med Tone Ellefsen Lye som juniortrener. Enkelte 
løpere har også trener gjennom NOF. De juniorene som har ønsket o-teknisk oppfølging har stort 
sett fått det. Juniorene har deltatt på Tyrvings hovedtrening gjennom o-sesongen, men har i år i 
mindre grad vært med på kretstreninger. Oppmøtet har vært varierende, men har nok tatt seg opp 
fra 2006. Det har også vært flere egne juniortreninger. 
 
Tyrving er tilbake som en av de beste seniorklubbene i landet, men har foreløpig ikke etablert seg 
blant de fem beste norske klubbene i store stafettene. Det ble imidlertid gull på NM stafett for 
herrer, så i de stafettene med litt færre etapper hevder Tyrving seg bra på herresiden. De 
seniorene som har ønsket det har stort sett fått personlig oppfølging, og en del av de som har 
ønsket det og tatt initiativet selv har oppfølging av Peer H. Staff. Peer H. Staff har også holdt 
noen fellesmøter, og er en enorm ressursperson å ha i klubben. 
 
Samlingstilbudet for alle grupper har vært godt, med samlinger rettet mot fremtidige viktige 
konkurranser for seniorer og juniorer. Rekrutteringen av innflyttere til Oslo har gått dårlig, og 
sportskomiteen ønsker å flytte fokus fra rekruttering til å ha et så godt lag, gode treninger, gode 
samlinger og godt miljø at Tyrving blir et naturlig valg for løpere som flytter i til Oslo-området. 
 
Veteranene har tilbud om ukentlige fellestreninger gjennom hele året ved siden av tilbudet fra 
bedriftsidretten. 
 
Elite: 
Tyrving har lykkes godt i å bygge opp et elitemiljø rundt løpere fra egen stall. I årene fremover 
bør målet være å forbli en eliteklubb på høyt internasjonalt nivå ved hjelp av egen rekruttering. 
Aktiviteten i klubben er godt tilrettelagt for de beste og deres satsingsmål, og også i år har 
Tyrving lykkes med å trekke inn ressurspersoner til å bidra med satsingen. Men med de 
ressursene Tyrving besitter er det fortsatt stort forbedringspotensial. Vi har imidlertid fått et 
etablert trenerteam bestående av Arne Tiltnes, Tone Ellefsen Lye og Peer H. Staff som det bør 
være et mål å bygge videre på. 
 
Tyrving har hatt Ingunn og Audun Weltzien med på NOFs representasjonslag for seniorer og 
Torgeir Nørbech med på NOFs representasjonslag for juniorer. Tyrving har vært godt 
representert i internasjonale mesterskap. Blant annet med Audun Weltzien, Ingunn Weltzien og 
Zsuzsa Fey på VM i Ukraina og Torgeir Nørbech og Bjørn Ekeberg på Junior VM i Australia. 
 
Tyrving ble beste NM klubb i 2007 med 7 gull, 5 sølv og 4 bronse, og vi må dermed kunne kalle 
oss en av norges beste eliteklubber. Men det er fortsatt en vei å gå for å vinne 10mila i 2010. 
Tyrving er i ferd med å få en bedre stafettkultur og har individuelle løpere som viser stor 
satsingsvilje og gode resultater. Det store hårete målet om å vinne 10mila bør være inne 
rekkevidde. 
 



Bredde: 
Tyrving viser seg også i år som en av de største breddeklubbene i Norge, både gjennom å være 
blant de største klubbene på Norsk O-Festival og ved å kjempe høyt oppe i de store 
breddestafettene. Det er fortsatt et stykke til de store svenske og finske breddeklubbene, og det 
må jobbes systematisk med rekrutteringen og ungdomsarbeidet for at vi skal komme opp på et 
slikt nivå. 
 
Trening: 
Treningssamarbeidet med Fossum om ukentlige treninger for hele Bærum har fungert godt og 
kvaliteten på treningene er bra. Tyrving begynner imidlertid å ha så mange løpere på trening at 
det bør diskuteres om det er ideelt med felles treninger med Fossum. Det bør imidlertid arbeides 
med å få til en bedre treningskultur blant seniorene og juniorene, og gjennom dette å bygge opp 
et treningsmiljø for toppløperne. Dette er viktig for at Tyrving skal bli et alternativ for innflyttere 
til Oslo-området. Det er viktig å ha kontinuitet i treningsarbeidet, og det har vi fått til de siste 
årene. Men det er også viktig å videreføre den kompetansen vi nå har, og Tyrving har nok enda et 
stykke igjen før vi kan si at vi har Oslo-områdets beste treningstilbud. 
 
Samlinger: 
Samlingstilbudet har blitt ytterligere forbedret i 2007, med blant annet klubbsamling på Tunhovd 
på forsommeren med stor oppslutning. Tyrving har utvilsomt et av de beste samlingstilbudene i 
Norge, men vi vil fortsette å videreutvikle samlingsopplegget. 
 
Intern info: 
E-post har vært mye brukt til info om treninger, stafetter, samlinger etc. Det meste av viktig info 
har også blitt lagt ut på Tyrvings nettside. Mindre info har kommet i Tyrving Nytt, og det kan se 
ut som om Tyrving Nytt er på vei ut som informasjonskanal. De fleste leser e-post og er på nett, 
og dette er i dag primærkanalene for sportslig info. 

 

Mesterskapsresultater sesongen 2007: 
 
Hovedløpet: 
D15: Marianne Engseth nr.18 
H15: Marius Mathisen Søvik nr.30, Jørgen Stenwig nr.58 
D16: Hanna Kristine Lindseth nr.12 
H16: Morten Saue nr.26, Gunnar Fiskum nr.28, Torkil Eide Solstad nr.41, Mats Olav Berg nr.59,  
 Niklas Sommerstad nr.60 
  
NM junior (langdistanse): 
D17-18: Ida Tiltnes nr.2 (sølv), Ingrid Berge nr.12, Rannveig Øverøyen nr.13, Live Lindemark nr.19 
H17-18: Torgeir Nørbech nr.1 (GULL), Espen Weltzien nr.4  
H19-20: Bjørn Ekeberg nr.2 (sølv), Ove Sætra nr.10, Sverre Haug Lindseth nr.28 
 
NM junior (mellomdistanse): 
D17-18: Ida Tiltnes nr.2 (sølv), Live Lindemark nr.10, Rannveig Øverøyen nr.29, Ingrid Skantze nr.41 
H17-18: Espen Weltzien nr.2 (sølv), Torgeir Nørbech nr.6, Jørgen Mathias Nipen nr.44  
H19-20: Bjørn Ekeberg nr.7, Ove Sætra nr.8, Sverre Haug Lindseth nr.22, Harald Berge nr.28 



 
NM junior (stafett): 
D17-20: Tyrvings 1.lag nr.9 (Ingrid Berge, Rannveig Øverøyen, Ida Tiltnes) 
 Tyrvings 2.lag nr.10 (Anniken Weber Nielsen, Hanna Kristine Lindseth, Ingrid Skantze) 
H17-20: Tyrvings 1.lag nr.5 (Espen Weltzien, Ove Sætra, Bjørn Ekeberg) 
 Tyrvings 2.lag nr.12 (Harald Berge, Sverre Haug Lindseth, Morten Saue) 
 Tyrvings 3.lag nr.24 (Bjørn Thomas Vee, Torkil Eide Solstad, Gunnar Fiskum) 
 
NM ultralang: 
D17-20: Ingrid Berge nr.14 
H17-20: Espen Weltzien nr.3 (bronse), Harald Berge nr.10, Ove Sætra nr.25, Bjørn Thomas Vee nr.48 
D21: Zsuzsa Fey nr.3 (bronse), Ingunn Weltzien nr.4 
H21: Audun Weltzien nr.1 (GULL), Henning Spjelkavik nr.51, Thomas Furuheim nr.58 
 
NM sprint: 
D17-20: Live Lindemark nr.11, Ingrid Berge nr.17 
H17-20: Torgeir Nørbech nr.3 (bronse), Bjørn Ekeberg nr.6, Ove Sætra nr.11 
D21: Ingunn Weltzien nr.2 (sølv), Zsuzsa Fey nr.11 
H21: Audun Weltzien nr.1 (GULL) 
 
NM natt: 
D17-18: Ingrid Berge nr.1 (GULL), Ingrid Skantze nr.9 
H17-18: Torgeir Nørbech nr.3 (bronse), Espen Weltzien nr.8 
H19-20: Bjørn Ekeberg nr.1 (GULL), Sverre Haug Lindseth nr.23 
D21: Zsuzsa Fey nr.13  
H21: Anders Tiltnes nr.1 (GULL), Christian Holmboe nr.34, Henning Spjelkavik nr.49 
 
NM senior (langdistanse): 
D21: Zsuzsa Fey nr.6, Ingunn Weltzien nr.7 
H21: Torbjørn Sagberg nr.5, Jarl Magnus Berge nr.14, Audun Weltzien nr.18, Henning Spjelkavik 

nr.63, 
 Morten Christophersen nr.66 
 
NM senior (mellomdistanse): 
D21: Ingunn Weltzien nr.8, Zsuzsa Fey nr.14 
H21: Audun Weltzien nr.4, Anders Tiltnes nr.20, Jarl Magnus Berge nr.29 
 
 
NM senior (stafett): 
D17: Tyrvings 1.lag Brutt (Zsuzsa Fey, Ida Tiltnes, Ingunn Weltzien) 
 Tyrvings 2.lag nr.13 (Live Lindemark, Rannveig Øverøyen, Ingrid Berge) 
 Tyrvings 3.lag nr.32 (Tone Ellefsen Lye, Wenche Hultgreen, Ingrid Skantze) 
H17: Tyrvings 1.lag nr.1 (GULL) (Anders Tiltnes, Torgeir Nørbech, Audun Weltzien) 
 Tyrvings 2.lag nr.9 (beste 2.lag) (Jarl Magnus Berge, Bjørn Ekeberg, Torbjørn Sagberg) 
 Tyrvings 3.lag nr.26 (Espen Weltzien, Henning Strandhagen, Ove Sætra) 
 Tyrvings 4.lag nr.51 (Harald Berge, Sverre Haug Lindseth, Henning Spjelkavik) 
 Tyrvings 5.lag nr.74 (Morten Christophersen, Terje Mathisen, Thomas Furuheim) 
 
Junior VM (langdistanse): 
D20: Tessa Hill nr.26 
H20: Torgeir Nørbech nr.6, Bjørn Ekeberg nr.33 
 



Junior VM (mellomdistanse): 
D20: Tessa Hill nr.28 
H20: Torgeir Nørbech nr.10, Bjørn Ekeberg nr.24 
 
Junior VM (sprint): 
D20: Tessa Hill nr.61 
H20: Torgeir Nørbech nr.25, Bjørn Ekeberg nr.37 
 
Junior VM (stafett): 
D20: Tessa Hill nr.13 (Great Britain 1st team) 
H20: Torgeir Nørbech nr.2 (sølv) (Norges 1.lag) 
 
VM (langdistanse): 
Damer: Zsuzsa Fey nr.26 
 
VM (mellomdistanse): 
Damer: Zsuzsa Fey nr.42 
 
VM (sprint): 
Damer: Ingunn Weltzien nr.6, Zsuzsa Fey nr.38 
 
VM (stafett): 
Damer: Ingunn Weltzien nr.3 (bronse) (Norges 1.lag) 
Herrer: Audun Weltzien nr.4 (Norges 1.lag) 
 
WC: 
Damer:  Ingrunn Weltzien nr.10, Zsuzsa Fey nr.76 
Herrer:  Audun Weltzien nr.8 
 
NC: 
D21:  Ingunn Weltzien nr.5, Zsuzsa Fey nr.11, Tone Ellefsen Lye nr.57 
H21:  Audun Weltzien nr.1, Anders Tiltnes nr.12, Jarl Magnus Berge nr.19, Torbjørn Sagberg nr.48,  
 Espen Weltzien nr.94, Thomas Hodel nr.122 
H19-20: Bjørn Ekeberg nr.3, Ove Sætra nr.9, Harald Berge nr.21, Sverre Haug Lindseth nr.26 
D-17-18:  Ida Tiltnes nr.5, Ingrid Berge nr.9, Live Lindemark nr.12, Rannveig Øverøyen nr.24, Ingrid 

Skantze nr.44 
H17-18:  Torgeir Nørbech nr.1, Espen Weltzien nr.7, Bjørn Thomas Vee nr.62 

 
 



KARTKOMITEEN 
Kartkomiteen har i 2007 bestått av Per Kristian Ekeberg som leder og Jo Wiklund som medlem. 
 
Følgende kartarbeider er gjennomført i 2007: 
 

• O-kart Vestmarka: Trykking av nytt opplag på 4000 (ajourført sommeren 2007) 
• Sprint o-kart Rykkinn: Synfaring og rentegning. Trykkes 2008. 
• Sprint o-kart Veritasskogen: Egen utgave 1:5000 utgitt til NM Sprint kvalifisering 19. 

mai. Ordinær utgave 1:4000 utgitt. Kart- og salgsrettigheter har Stabæk. Tyrving har fått 
et opplag på 2000 til eget bruk. 

• Sprint o-kart Sandvika: Egen utgave utgitt til NM Sprint finale 19. mai. Endelig utgave 
utgis våren 2008. 

• Turkart Bærum Vestmark: Markarbeid, digitalisering og tekstdel for det meste ferdig i 
år. Utgis i 2008. 

 
Bruken av klubbens kart har vært på ca 7.300 kart og det er solgt kart for ca kr. 29.000. Herav 
utgjorde salg av o-kart til eksterne ca 2.400 kart (inkludert salg av 2.000 kart av fellesutgave av 
Veritasskogen til Stabæk). Salg av turkartet ca 230 kart. Turorientering ca 1.700 kart (inkludert 
625 turkart i Flaggspretten) og egne arrangementer/trening/instruksjon ca 3.000 kart (herav ca 
1.600 kart til NM Sprint/Craft-Cup/Nasjonalt løp 19-20. mai). 
 
Turkart Bærumsmarka som ble utgitt i 2004 har i år solgt for ca kr. 12.000. Dette er en nedgang 
fra 2006 da vi solgte for totalt ca kr. 32.000. 
 
Kartbeholdningen er på ca 30.000 o-kart og ca 1.400 turkart. Kartbeholdningen er ikke bokført 
med verdi, men representerer et betydelig inntektspotensiale.  
 
 
 
 
 
 



TURORIENTERING 

FLAGGSPRETTEN  2007 
 
Tyrvings engasjement når det gjelder turorientering er gjennom "Flaggspretten" som er et 
etablert samarbeide mellom fire klubber i Bærum og gjennom "Turorientering for barn" i regi 
av Tyrving ved Berit Berge. (Se egen rapport) 
Flaggspretten ble iår arrangert for 36 gang  og Tyrving var representert med o-kartet Vestmarka 
og Turkart Bærumsmarka. 
Salget i år var noe bedre enn i fjor (453) med 512 solgte konvolutter, men manglende oppgjør for 
70 solgte kart på Rykkin, på grunn av konkurs hos G-Sport R, dro resultatet ned.  Prisen på 
konvoluttene var imidlertid satt opp fra 200 kr. til kr.250, på grunn av at Turkartet var lagt inn, 
slik at resultatet likevel ble brukbart.   Tyrvings brutto inntekt  ble på 35700 kr. 
Salget av "Tur-O-pakke" med tre ulike konvolutter gjennom Stikka ble enda dårligere enn ifjor 
med bare 2 solgt.   
Tyrvings deltagere i Flaggspretten har iår vært: Unn Ellefsen, Helge Lye, Atie Saugerud, Arne 
Enebakk og Einar Hoff, med sistnevnte som leder av Flaggspretten. 
Mer info om Flaggspretten på egne nettsider: www. Flaggspretten.no 
 

TURORIENTERING FOR BARN 
 
IL Tyrving har for 12. gang arrangert egen turorientering for barn i Vestmarka, med 30 poster i 
området Vestmarksetra – Furuholmen – Gupu og 5 ekstra vårposter ved Dælivann (samarbeid 
med Flaggspretten). Postene har hengt ute fra 1. mai – 1. november 2007. Det var åpning og salg 
på Kalvøya 1. mai med 5 ekstraposter som var offentliggjort i Budstikka. 
Konvolutten kostet i år 100 kroner og inneholdt 3 stk kart Vestmarka (1 orginalkart og 2 
fargekopier) og 1 kart Dælivann (fargekopi), 3 kart-platlommer, 3 kontrollkort og informasjon. 
Det er i år solgt 361 konvolutter. Salgstedene har vært: stand Kalvøya 1. mai, Finn frem dag 
Vestmarksetra, Furuholmen, Gupu, Super G Sandvika Storsenter, Bull ski og kajakk og Verket 
sport.  
Merkeutdelingen var på klubbhuset 21. november med stor oppslutning. Mange har også fått 
merkene tilsendt i posten. 
Berit Berge har vært ansvarlig for aktiviteten og også i år har det blitt et pent overskudd. 
 
1996: 126 konvolutter (familier)  2004: 347 konvolutter (familier) 
1997: 255       ”    2005: 370        ” 
1998: 276       ”    2006: 362        ” 
1999: 346       ”    2007: 361        ” 
2000: 361       ” 
2001: 299       ” 
2002: 326       ” 
2003: 381       ” 
 


