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Det er i 2021 blitt avholdt 5 styremøter. 
 
Klubben har pr 31. desember 2021 82 medlemmer, en økning på 2 fra 2020. Med 82 
medlemmer er Kabelvåg O-lag et av de større lagene i Nordland orienteringskrets. 
 
I løpet av sesongen 2021 ble det arrangert 10 løp med totalt 375 startende, en økning på 164 
starter fra 2020. 
 
Klubben arrangerte i 2021 KM sprint og langdistanse, med henholdsvis 99 og 124 deltakere. 
O-løp i Lofoten viste seg å være veldig populært, og det ble et vellykket arrangement både 
teknisk og værmessig. Det var et stort løft for klubben å arrangere dette, og det ble nedlagt en 
solid dugnadsinnsats for å få det til. Men vi har også fått kompetansen til å arrangere løp av 
liknende størrelse i framtiden. 
 
Tradisjonen tro ble det lagt ut turorientering med 30 poster i Kabelvågmarka fra begynnelsen 
av juni. I butikk ble det ble totalt solgt ca. 120 kart for Kabelvågmarka. Det er dessverre 
uklart hvor mange kart som ble kjøpt digitalt, da tallene for dette ikke lenger er tilgjengelige 
på grunn av omlegging av nettportalen turorientering.no. Det ble i tillegg lagt ut 10 poster i 
Svolvær sentrum på våren og 10 poster i Kabelvåg sentrum på sensommeren. Salget av kart 
for byrundene var begrenset, så det ser ut til at turorientering i sentrumsområdene ikke slår 
like bra an som i marka foreløpig. Gjennom 2021-sesongen har totalt 108 unike deltakere 
registrert postfunn på turorientering.no, med til sammen mer enn 1700 postregistreringer. 
 
11. mai ble det arrangert «Finn fram»-dag, som et rekrutteringsarrangement med kurs og 
skattejakt-løp, i tillegg til vanlige sprintklasser. 32 deltok, derav mange barn. Vi har imidlertid 
sett en generell nedgang i antallet barn og unge som deltok på løp gjennom sesongen. 
 
I 2021 har kartarbeidet i klubben hovedsakelig resultert i nye sprintkart for Svolvær og 
Kabelvåg sentrum. Vi er fornøyde med å få på plass disse to kartene, som åpner for mange 



nye muligheter. Øvrig kartarbeid har bestått i videre synfaring av Teisthaugan nord og i 
Kabelvågmarka. Begge disse kartene trenger ytterligere synfaring og oppdatering. 
 
Det har blitt kjøpt inn nytt utstyr også i 2021, i hovedsak for å dekke utstyrsbehovet i 
forbindelse med KM. Klubben har nå tilstrekkelig utstyr til å arrangere middels store løp, men 
vi vil fortsatt være avhengig av å låne noe utstyr hos andre lokale foreninger. 
 
Anne Marthe Limstrand har i 2021 representert Kabelvåg O-lag i styret til Nordland O-krets. 
 
 
Kabelvåg 22. mars 2022 
 
Styret i Kabelvåg Orienteringslag 
 
 
 
 

 


