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Innledning 
Året som gikk har vært et historisk år, da en løper med Mo o-klubbdrakt for første gang har 

tatt en medalje i et NM for junior/senior. Gratulerer til Mathilde Rundhaug! Med alle sine 

strålende resultater har hun arbeida seg inn på årets juniorlandslag. Dette er resultat av 

systematisk arbeid over år fra Mathilde spesielt men også støtte fra alle som har heiet henne 

fram. 

 

Totalt har det vært et svært intensivt år sportslig sett, og det meste av fokuset har vært på 

trening, lokale aktiviteter og mye reising. 

Styret 
På årsmøtet 12. mars 2012 ble følgende styre valgt. 

Leder: Tore Kolstad  

Nestleder: Jan Kåre Vatne  

Kasserer: Liv Petersen-Øverleir  

Styremedlem: Martin Kaspersen  

Styremedlem: Alf Olsen  

Styremedlem: Atle Rokkan  

Styremedlem: Mathilde Rundhaug  

Styremedlem: Ole Morten Wie  

Varamedlem: Mette Bjerve 

 

Medlemsutvikling: 
Alder Gutter  Jenter  Totalt  I fjor  

Opp til og 

med 5 år  

       14         8       22     9 

Fra og med 6 

år til og med 

12 år  

        

       16 

    

       13 

      

   

      29 

 

    38 

Fra og med 

13 år til og 

med 19 år  

        

       9 

    

         5 

     

       14 

 

    12 

Fra og med 

20 år til og 

med 25 år  

        

       1 

      

         0 

    

           1 

 

     4 

Fra og med 

26 år  

        30        31         61     53 

Ukjent alder                          1 

Sum                       127    117 
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Treninger 
Mye snø utover våren gjorde sitt til leiting etter berrflekker, men den som leiter finner! 

 

16. april hadde klubben møte med alle ungdommene om kommende sesong og drøfting av 

aktiviteter. 

 

På onsdag 18. april arrangerte vi løypeleggermøte. Vi oppfordret alle klubbmedlemmer over 

ca 14 år til å møte, og vi fordelte ansvar for løypelegging på sesongens Mo-cup. 

  

 
Bilde fra ei typisk trening, med godt humør og kaffe og kaker. 

 

I tillegg har Yngve Skogstad bidratt til treninger når han har vært på Mo, både i sommer og i 

jula. Hele 14 treninger har han hatt sammen med oss. 

 

Vi var så heldige å få Francois Gonon, 

antagelig nest beste O-løper i Frankrike, på 

besøk ei helg i august. Vi fikk to økter 

sammen med ham rundt Rauvatnet, og i 

pausen mellom øktene snakket han med 

våre løpere om hvordan han trente og hva 

man burde legge vekt på. Vi har laget en 

liten oppsummering av hva han sa, og det 

er mange gode råd å finne for den som vil 

bli bedre O-løper. Noen av tipsene finnes 

på nettsida vår.   
 

Styret og spesielt Ole Morten Wie har bidratt til at treningene blir planlagt og gjennomført. 

Trening utover høsten/vinteren har bl.a. vært intervalltrening onsdager kl.:1800 i Ranenget / 

Tverråneset. 
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Samlinger 
 Kretsens vårsamling for 13+ arrangeres i år i Saltstraumen 28.-30. april. Fra Mo o-

klubb deltok 7 ungdommer og 4 voksne. 

 

 Nord-Trøndelag O-krets avholdt treningssamling for ungdom i Abelvær i Nærøy i 

Ytre Namdal. Fra Mo 4 ungdommer og 1 voksen 

 

 Samling for de yngste, 8-12 år, i forbindelse med Herringen 2-dagers i samarbeid med 

Herringen IL. Totalt 21 deltakere og av disse 6 fra Mo o-klubb. Fra klubben vår stilte 

3 ungdommer og 3 voksne som organisatorer og instruktører. 

 

Orienteringskurs 9-12 år, 9., 10., og 14.mai 
Mo orienteringsklubb hold et intensivkurs i orientering over tre dager, 9. 10. og 14. mai, alle 

dager kl 1800. Det ble gitt innføring i bruk av kart og kompass. 

Både ungdommer og voksne fra klubben stilte som instruktører. 

 

Deltakelse på løp og noen resultater: 

Nær/krets/nordnorsk 

Skattejakt/Mo-cup 
Totalt 10 løp fordelt på tida før og etter sommerferien. 

Totalt 60 registrerte deltakere i skattejakta, og av disse var det 38 som deltok på minst 5 løp. 

 

 

Herringen 2-dagers 
Totalt 18 påmeldte fra Mo o-klubb og vi reiste heim med gode plasseringer for de aller fleste. 
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KM/Nordland 3-dagers 
Totalt hadde Mo o-klubb ca 20 startende medlemmer, og vi dro heim med flere gode 

plasseringer i bagasjen. 

 

Sprint på Ørnes 15. juni: 

N-åpen: Ida Solli 

D -10: Anette Stien Schreiner 

D 11-12: Eli Kolstad (1.) og Benedicte 

Stien Schreiner (2.) 

D 15-16: Åshild Kolstad (1.) 

D 17-17: Mathilde Rundhaug (1.) 

H 13-14: Lars Solli (1.), Even Johan 

Kaspersen (7.) 

H 19-20: Sigurd Oxaas Wie (3.) 

H 21-: Magnus Beyer Brattli (1.) 

I tillegg 4 voksne fra H45/ D45 og eldre.  

 

Mellomdistanse v/Engabreen 16. juni: 

D -10: Anette Stien Schreiner og Ida Solli 

D 11-12: Eli Kolstad (1.) og Benedicte 

Stien Schreiner (2.) 

D 15-16: Åshild Kolstad (1.) 

D17-18: Mathilde Rundhaug (1.), Nancy 

Stien Schreiner (7.) 

H 13-14: Even-Johan Kaspersen (1.), Lars 

Solli (3.) 

H 17- Magnus Beyer Brattli (2.), Sigurd 

Oxaas Wie (9.) 

 

Mellomdistansen ble gjennomført i helt spesielle og vakre omgivelser. I tillegg til 

ungdommen deltok selvsagt også 13 voksne. 

 

Ultra-langdistanse på Vatnalia 17. juni: 

N-åpen: Ida Solli 

D -10: Anette Stien Schreiner 

D11-12: Benedicte Stien Schreiner (1.), Eli Kolstad (2.) 

D15-16: Åshild Kolstad (1.) 

D17-20: Mathilde Rundhaug (1.) 

H 13-14: Lars Solli (1.), Even-Johan Kaspersen (5.) 

H 17-20: Sigurd Oxaas Wie (2.) 

H 21-: Magnus Beyer Brattli (1.) 

I tillegg ca 12 voksne. 

KM Langdistanse og stafett ble arrangert på Hemnes 1-2 september.  
Totalt ca 20 løpere og noen langdistanseresultater: 

D -10: Anette Stien Schreiner 

D 11-12: Eli Kolstad (1.), Benedicte Stien Schreiner (2.) 

D 15-16: Åshild Kolstad (1.) 

D 17-20: Mathilde Rundhaug (1.) 

H 13-14: Lars Solli (1.), Even-Johan Kaspersen (4.)  

H 15-16: Ole-Kristian Kaspersen (1.) 

 

- Stafettresultater: 

Mo o-klubbs førstelag (Mathilde Rundhaug, Sigurd Oxaas Wie, Åshild Kolstad og Ole 

Morten Wie) kom på 4. plass, slått av Bodøs første- og andrelag og Korgen. 

Andrelaget vårt kom på 5. plass, tredjelaget fikk en 10. plass og fjerdelaget kom på 13. plass. 

Nordlandscup 2012 for aldersgruppa 11-16 år. 
I denne cupen stakk Mo o-klubb av med tre av seks ledertrøyer. D11-12 Eli Kolstad, H13-14 

Lars Solli og D15-16 Åshild Kolstad. 
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Helgelandsræs 

Her stakk Mo o-klubb av med 9 av 10 sammenlagtvinnere. Totalt har vi mange gode 

resultater fra denne cupen. 

Klubbmesterskapet 19.06,  
på Utsikten ble avviklet i fin stil med ganske bra vær. Ola og Alf hadde laget gode og fysisk 

krevende løyper. Klubbmestere ble: 

D11-12: Eli Kolstad 

H13-14: Lars Solli 

H-Lang: Magnus Beyer Brattli 

D-Lang: Mathilde Rundhaug 

H-Kort: Tare Steiro 

D-Kort: Liv Petersen-Øverleir  

Nordnorsk mesterskap i Tromsø, 10.-12. august 
Ungdomsløperne fra Mo gjorde en sterk innsats i NNM 2012.  

På stafetten ble det også gull til klubbens guttelag (Lars Solli og Åshild Kolstad) og damelag 

(Hilde Sofie Hansen, Ingvild Oxaas Wie og Doris Stien Kaspersen).  Det andre guttelaget tok 

bronse i sin klasse (Ole-Kristian Kaspersen og Even-Johan Kaspersen).  

 

- Sprint fredag 10. august 

D 11-12: Eli Kolstad (1.) 

D 15-16: Åshild Kolstad (1.)  
D 17-18: Mathilde Rundhaug (1.) 

H 13-14: Lars Solli (1.), Even-Johan 

Kaspersen (3.) 

H 15-16: Ole-Kristian Kaspersen (5.) 

 

 

 

 

- Langdistanse Reinlia/sør på 

Kvaløya, lørdag 11. august 

D 11-12: Eli Kolstad (1.) 

D 15-16: Åshild Kolstad (1.) 

D17-18: Ingvild Oxaas Wie (2.) 

H 13-14: Lars Solli (1.), Even-Johan 

Kaspersen (6.) 

H 15-16: Ole-Kristian Kaspersen (7.) 

Totalt 11 løpere fra Mo på dette 

arrangementet. 

 

  



8 
 

Nasjonale løp 

Trondheim Open 8.-10. juni 
Sprint fredag 8. juni: 

D 11-12: Eli Kolstad (4.) 

H 13-14: Lars Solli (2.) 

D 15-16: Åshild Kolstad (4.) 

 

Lørdag 9. juni 

D 11-12: Eli Kolstad (2.) 

H 13-14: Lars Solli (3.) 

D 15-16: Åshild Kolstad (10.) 

Søndag 10. juni 

D 11-12: Eli Kolstad (1.) 

H 13-14: Lars Solli (2.) 

D 15-16: Åshild Kolstad (6.) 

I tillegg til ungdommene deltok 4 voksne i løpet av de tre dagene. 

Norsk o-festival 22.-24. juni 
Mathilde Rundhaug fikk 10. plass både første og andre dag og en 2. plass tredje dag. 

Sammenlagt holdt dette til en 4. plass. 

I tillegg deltok følgende løpere Ingvild Oxaas Wie, Sigurd Oxaas Wie, Ingrid Oxaas, Ole 

Morten Wie, Wenche Hjelmseth, Eli Ringdalen og Jan Kåre Vatne. 

NM-uka 
Historisk, ettersom Mo o-klubb for første 

gang stilte lag i NM-stafetten. Mathilde 

Rundhaug sammen med Doris Stien 

Kaspersen og Hilde Sofie Hansen. For 

øvrig stilte klubben med fire løpere i 

tillegg på NM-ukas kvalifiseringsløp og 

publikumsløp, Sigurd Oxaas Wie, Magnus 

Beyer Brattli og Ole Morten Wie. 

Mathilde hadde også gode prestasjoner på 

langdistanse, fjerde plass, og 

mellomdistanse, 5.plass. 

 

 

Oppsummering av Norgescup junior/senior 2012 

 

4 løpere fra Mo, har deltatt i Norgescupløp i 2012. Magnus 

Beyer Brattli, Mathilde Rundhaug, Sigurd Oxaas Wie og 

Ingvild Oxaas Wie.  

 

Som nevnt innledningsvis har Mathilde flere gode 

prestasjoner som har gitt henne plass på juniorlandslaget. Vi 

nevner NM-natt 5. plass og NM sprint 4. plass. Det ble også 

arrangert en egen sprintcup i år, der ble hun nr. 3. 

 

Vi gratulerer Mathilde med 3. plass i NM-ultralang i 

Steinkjer i klasse D17-18. For første gang har Mo O-klubb 

fått en medalje i et NM! En prestasjon det står respekt av og 

vi er veldig stolt av jenta vår. Mathilde ble også nummer 3 i 

årets sprintcup. Siste løp var på lørdag og her ble Mathilde 

nummer 6. Alle Mathildes prestasjoner har gitt henne plass 

på juniorlandslaget 2013. 
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Blodslitet 2012 

 

 

 

Blodslitet er, et blodslit! Vi var hele 14 

løpere fra Mo O-klubb som var med på 

årets siste større o-løp i Fredrikstad. Vi 

hadde en flott tur sammen med våre venner 

fra Bodø og Tromsø. Reisen ble lang, 

kanskje for lang for noen. Men 

trivselsfaktoren var stor og da hadde vi det 

bra!  

En glad gjeng 

Resultatene var gode. Åshild ble nummer 9 i D15-16 og Mathilde ble nummer 8 i D17-18. 

Mathilde presterte å ta med seg feil kart i kartbyttet og dermed forsvant muligheten til seier.  

For de andre varierte prestasjonene noe. Noen av oss har vært med før: Jan Kåre, Eli R, Ole-

Kristian, Sigurd, Lars, Tore og Ole Morten. Men stort pluss til førstereiserne som fikk seg en 

opplevelse de neppe vil glemme med det første: Doris, Even-Johan, Eli, Martin og Ingrid 

gjorde en fin innsats i årets Blodslit.  

Internasjonale løp 

Junior European Cup i Sveits 
Mathilde har tydeligvis funnet storformen og løp inn til en 2. plass på sprinten i Junior 

European Cup i Sveits. Kun slått av en sveitsisk jente. 

 

Stafetten ble nok en opptur for de norske løperne. Andreplass for både herrelaget og 

damelaget. Mathilde løp siste etappe for sitt lag, sammen med Sigrid Alexandersen og Ingrid 

Gulbrandsen, og løp laget opp og inn til en 2.plass. 

O-ringen 
Mo o-klubb deltok med 3 ungdommer og 8 voksne. Vi leide et hus sammen med medlemmer 

fra B&OI. De beste sportslige resultatene stod ungdommene for. Mathilde ble nr. 26 

sammenlagt i D18 Elite. Åshild Kolstad fikk en femteplass som beste plassering og endte opp 

som nr. 27 i D15. 

Diverse, både sportslige prestasjoner og andre aktiviteter. 

Skiorientering NM 
13.-15. januar deltok Mathilde for Tønsberg O-Klubb i Ski-orientering. Hun og Martha og 

Anna Ulvensøen vant gull i stafett.  

På fredagen ble det en respektabel 5. plass i juniorklassen, og på lørdagen ble det 10. plass i 

en samlet junior og senior klasse, med bare en av de norske juniorene foran seg.  
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Skolesprinter og skolerelatert arbeid. 
2 personer har været engasjert i 

skolesprinten i 2012. Totalt har vi arrangert 

7 opplegg på 6 skoler. 800 elever har vært 

engasjert i skolesprinten. For dette arbeidet 

har vi fått støtte fra både 

orienteringsforbundet og Nordland Fylke. 

Denne stønaden har gjort det mulig å 

arrangere skolesprinten. For Mo 

ungdomsskole ble det kjørt et spesielt 

opplegg for hele 10. klasse med natt o-løp 

over 3 kvelder med over 100 elever! 

Veldig bra og spennende!  

 

Det er også laget flere opplegg for Polarsirkelen Videregående (både Mjølan og Kongsvegen), 

som også har lånt utstyr av oss.  

 

Vi har også 3 medlemmer som har vært elever med orientering ved idrettsfag ved 

Polarsirkelen videregående skole, Mjølan. Mo Orienteringsklubb har gitt en del støtte og hjelp 

til disse elevene.  

Mo o-klubb i media 
Ole Kristian Kaspersen har opprettet en facebook-gruppe for Mo OK.  

 

Flere oppslag i Rana blad. Bl.a. ble Mathilde Rundhaug nominert til årets idrettsnavn 2012.  

Erik Borg gjør som oftest en god jobb og sender til Rana Blad artikler der både han og vi er til 

stede. I tillegg har vi vært flinke til å kontakte avisa selv for å få omtale, spesielt om lokale 

arrangementer. 

 

Vi er som alltid godt presentert i årets O-bok.  

Kartarbeid 
Det har vært et stille år på kartfronten. Årsaken er mye annen aktivitet. Vi har utgitt 4 kart i 

forbindelse med skolekartprosjektet: 

- Storforshei 

- Storforshei Skole 

- Selfors Skole 

- Utskarpen (hele kartet) 

Dugnad 
I mai ble det to-tre dager med dugnad til inntekt for klubbkassen. Årets jobb bestod i 

søppelplukking og rydding langs noen av kommunens veier, samt inntaking av veistikker. 

Godt jobba! 
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Sesongavslutning på Skillevollen søndag 18.november 
Mo O-Klubb inviterer alle O-løpere i Rana og omegn til avslutningsfest på Skillevollen 

søndag 18. november. Det ble fysisk aktivitet utendørs før servering av Pizza og kaffe/kaker. 

Utdeling av premier for Mo-cupen. 

 

 
Ingen o-trening eller samlinger uten kake! 

Til sist 
2012 har totalt vært et begivenhetsrikt og intensivt år. Klubben skal driftes og medlemmene 

skal og vil ut og reise. Begge deler er svært viktig!  

 

Tusen takk til ALLE som har vært med å bidra. Alt fra koke kaffe, bake kake, rydde søppel, 

oppmuntre, trøste, planlegge trening, delta på treninger og løp, føre regnskap og tusen andre 

små og store ting som må til for å få Mo o-klubb til å gå rundt og være en klubb for alle. 


