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FORORD
På årsmøtet mars 2016 ble det bestemt at klubben skulle feire sitt 50 – årsjubileum. 
Komite ble nedsatt, og med mandat til å føre 50 års historien til Selbu O-klubb inn mellom 
to permer, ble denne 50 – års jubileumsberetning skrevet.

I arbeidet er det søkt i kilder fra styremøteprotokoller, samtaler med klubbmedlemmer, 
årsberetninger, 20 – og 40 årsberetningene, lokalavisen «Selbyggen» og i fra klubbens 
hjemmeside – http://selbu.org.

Vi ønsker klubben til lykke med nye femti år og god lesing!

For jubileumskomiteen

Jan Gaute Krogstadmo - Oddstein Rygg - Bjørn Wagnild

Idrefjell 1988
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Klubbens ledere 1984 – 2007, avbildet på 40-årsjubileet 2007

Dagens leder i 2017, Karin Galaaen, sørger for at kaffen er klar ved målpassering.
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LEDERE SELBU O-KLUBB GJENNOM 50 ÅR 
1967 - 2017

1967 - 1970    Ola I Hårstad *   

1970 - 1971  Thomas Uthus

1971 – 1975   Per Birger Tørum

1975 – 1977   Ola Morten Eidem

1977 -1979   Ola A. Hårstad

1979 - 1980               Per Birger Tørum

1980 – 1985   Ola I.Hårstad

1985 – 1991   Jardar Sandstad

1991 - 1992  Håvar Brevik

1992 - 1993  Per Birger Tørum 

1993 – 1997  Bjørn Wagnild 

1997 – 1999  Karin Galaaen

1999 - 2004  Terje Korsvold

2004 – 2006  Knut Gjertsen

2006 – 2010  Bjørn Wagnild

2010 – 2014  Jan Gaute Krogstadmo 

2015 -    Karin Galaaen

*Ola I Hårstad var i praksis leder fra våren 1967, og fram til han ble valgt som formann på 
stiftelsesmøtet 17.12.1967. Klubbens første kvinnelige leder var Karin Galaaen 1997 -1999. 
Hun leder også klubben i jubileumsåret 2017.

O-klubbens første leder, Ola I Hårstad, 
hviler ut etter O-løp, O-sportens dag 

2013.
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HISTORIKK
O-sportens spede begynnelse i Selbu skjedde under Reidar Morsets ledelse i 1947. Reidar 
Morset og Kristen Kvello var de som startet O-sporten i bygda.   
Det første løpet gikk med start i fra «Sjursøya» ved Ausa. Et ti-talls O-løpere stilte til start. Et 
rektangelkart i målestokk 1:50 000 ble brukt. En krevende utfordring å finne frem fra post 
til post. Opp Vikabjørga for å finne første post. Løypelengde 15 km med åtte poster. Kun 
en av de startende fullførte! 

Den gang var O-løypene slik laget at for å komme i mål, måtte post for post bli funnet. 
En liten kart bit ble hengt opp på hver post. Her måtte den enkelte løper inntegne 
posten på eget kartblad, før løpet gikk videre! 

I 1958 sendte Kristen Kvello på vegne av O-avdelinga i Mebond Idrettslag et skriv til alle 
idrettslag i bygda. (Han var som det ble skrevet i 20-årsberetningen, mest sannsynlig den 
eneste som var i orienteringsavdelingen i Mebond IL) - Kristen Kvello var pådriver for at 
O-løp ble arrangert her i bygda. 
STOK (Sør-Trøndelag O-krets) ønsket å starte opp sonekonkurranser. Kristen inviterte 
til kompassmarsj på et påtegnet kompassløps-kart med 7- 8 poster inntegnet. 
Lengde var 1200 meter med klasseinndeling 11 - 16 år. Dette var den første offisielle 
orienteringskonkurransen i bygda. Kompass ble utlånt, men blyant måtte hver enkelt ta 
med seg!

I 1967 ble Skogs - og skibygda Selbu av Sør- Trøndelag Orienteringavdeling, utpekt som 
prøvebygd for O-sporten i Trøndelag. Daværende idrettskonsulent i Sør- Trøndelag og 
selbygg, Kristen Kvello, sendte i mai O-instruktører til Selbu. Kurs ble avholdt, og allerede 
den gang, ble lærere i fra skolene i bygda invitert til å delta. Viktigheten av opplæring, 
og et godt samarbeid med skoleverket har fortsatt i alle år. Utover våren 1967 og årene 
som fulgte, ble flere instruksjonskvelder avholdt.

Treningsløpene og O-løypene som først ble brukt, hadde signaturene Kristen Kvello 
og Stig Berge. Etter hvert ble O -løypene lagt av våre egne, men - med god støtte fra 
utflytta Selbygger.

Interessen for O-sporten var stigende. Tanken om å skape en egen O-klubb ble skapt. 
Klubben skulle favne hele bygda. Et kjærkomment tilskudd på kr. 300,- fra formannskapet 
i Selbu Kommune, gav muligheter til å kjøpe kart, postflagg og annet O-utstyr. 20 
treningsløp og et nattorienteringsløp ble avviklet i 1967 - før Selbu O-klubb ble en realitet! 
Mottoet «alle ut i naturen» ble ledesnoren for klubben - for alle og for alle aldersgrupper.

Klara Hårstad sydde O-flagg til treningsløpene, på lik linje som Margot Morset sydde 
O-flagg til det første O-løpet 20 år tidligere.
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SELBU O-KLUBB BLIR STIFTET
Selbu Orienteringsklubb ble stiftet søndag 17. desember 1967 på Sørensens kafe med 15 
personer til stede. Kretsene Mebond, Øverbygda og Innbygda var til stede. Styret fikk sin 
første leder i Ola I Hårstad, som også hadde vært en pådriver allerede fra våren 1967. 
Thomas Uthus var møteleder.

Selbu - O-klubbs første styre:   
Styrets leder  Ola I Hårstad 
Nestformann  Tomas Uthus 
Sekretær  Tomas Mogård 
Kasserer  Tomas Moslet 
Varamedlemmer: Ingebrigt Garberg, Bjørn Berger, Mali Kusleth. 
Medlemskontingenten 1967:                        
Under 17 år: kr 3,- Over 17-år: kr. 5,- [Antall medlemmer 1968: 69 medlemmer]

OLA I
Selbu O-klubbs stiftelse og suksess i de første årene skal i stor grad tilegnes klubbens 
første leder, Ola I. Hårstad. Hans evne til å skape entusiasme og positivitet for klubben 
gjorde at interessen for O-sporten nærmest eksploderte i bygda på slutten av 60-tallet. 
Medlemstallet var allerede etter noen måneder nærmere 70 stk! Klubben arrangerte sitt 
første Trønderske mesterskap bare 2 år etter stiftelsen, noe som vitner om en stå-på-vilje 
og guts en skal lete lenge etter. Senere har klubben arrangert 2 Norgesmesterskap (1974 
og 1990), begge ganger med Ola I. som leder av hovedkomiteen. Ola I. hadde en ny 
periode som klubbens leder i perioden 1980-85, kanskje de årene aktiviteten i klubben 
var på det høyeste. 

 

DRAKTER
I de første årene hadde medlemmene ikke egne klubbdrakter. De fleste kjøpte en blå-
hvit drakt som særlig ble benyttet i løp utenfor bygda. Overtrekksdrakt i lyseblå og hvitt 

De nye løpsdraktene fra 2010. Bildet viser designeren av løpsdraktene; Mali Galaaen Røsseth (t.h.), 
Ålen 2010, sammen med klubbvenninne Ingrid Wanvik Krogstadmo. Klubbemblemet ble beholdt 
(signert Klara Hårstad på 70 tallet). Bildene til høyre viser tidligere løpsdrakter og overtrekksdresser.
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med klubbemblemet på, kom muligens i 1978.

1986 - så den første klubbdrakten dagens lys. Drakten var tegnet av Inger Johanne 
Høiås i fargene rødt, hvitt og blått. Både løpsdrakter og overtrekks drakter fikk samme 
utforming.  Et brystemblem som Klara Hårstad designet og sydde tidlig på 70-i tallet. 
Ble benyttet på overtrekks draktene. Dette emblemet er fortsatt i bruk på alle klubbens 
drakter. 

2010 - Nye løpsdrakter så dagens lys. Disse er designet av Mali Galaaen Røsseth og er 
fortsatt i bruk i jubileumssesongen. Draktenes utforming har gitt klubben mye positiv 
oppmerksomhet!

TRIM
Tur-O – første tur-O sesongen var i 1970 med 69 deltakere, med primus motorer Rolf 
Uthus og Jan Gunnar Uthus. De to kartene som O-klubben disponerte, ble brukt. 
Mebondhaugene - Holtet, og instruksjonskartet i sort hvitt på Selbustrand. 60 poster 
ble utsatt. Stigende interesse for dette tilbudet som trimaktivitet i årene som fulgte, 
hvor fastposter fra 75 poster og frem til i dag, 40 poster, ble satt ut i flere områder rundt 
omkring i bygda. Utmerkelsene har i alle år bestått av merker i forskjellige valører etter 
antall poster som ble tatt. Mange har klart gullmerkekravet hvert år.  Ane Langseth har 
deltatt i alle år! En stor prestasjon! Turorienteringa har forandret seg lite opp gjennom åra. 
Den har nå eksistert i 47 år. Oppslutninga har vært variabel, men en trofast stamme og 
noen nykommere har deltatt hvert år. Skolene bruker også opplegget i sin undervisning. 
Dette har gitt gode opplevelser i skog og mark.  

Ti-på-topp 
 
På årsmøtet i 1981 fremsatte Ingebrigt 
Garberg tur-O-utvalgets sitt nye forslag om 
«10-på topp». Dette skulle være et tilbud til 
både aktive og trimmere. De fem postene 
som skulle bli satt ut, kunne stå ute i to år, 
var hans forslag. De første postene som 
ble benyttet første året, var bl.a Rensfjellet, 
Bringen, Høystakken og Våttåfjellet. 54 kort ble 
solgt, og 13 kort innlevert. I 20 års jubileumsåret 
2000 ble de samme postene benyttet, og 37 
tok alle postene. I 1984 ble ti poster satt ut i 
perioden 20.6 - 15.9. Siden den gang har «10-
på topp» hvert et av mange trimtilbud - ikke 
bare for O-klubbens medlemmer men også for 
andre friluftsinteresserte.  
I 1994 ble «i Armfeldts fotspor» tema. 1995 - 
«Selbusonginn» og i 1997 ble valget Pilgrimsleden - med infohefte solgt til alle deltakerne, 
i tillegg til klippekort. I 2002 var temaet geologi, basert på ny geologibok utgitt av Selbu- 
og Tydal historielag. 2009 var enkelte poster valgt med tilknytning til kulturminneåret. 
Antallet som har fattet interesse for dette trimtilbudet, har vært jevnt stigende. Toppåret 
var i 2006 hvor over 60 stk. tok alle postene. Opp gjennom årene har det blitt benyttet, 
ikke bare topper, men utløpsoser, voller, høydepunkt mm. i tillegg. Store deler av Selbu 

Ane Langseth har deltatt i nesten alle år 
turorientering.
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har hatt sine poster, og noen har vært benyttet flere ganger. De som har deltatt, har blitt 
kjent i områder som de ellers neppe hadde oppsøkt. 

Premieringen har vært sparsom. Den gjeveste premien har vært topplua som årets 
topphøne og topphane. Premien har vært utdelt alle år siden 1984 med loddtrekning 
blant de som har tatt alle postene.

Sykkel-O: Første gang etablert i 2003. O-poster utsatt på skogsveier rundt omkring i 
bygda. Et populært trimtilbud i bygda, både til klubbmedlemmer, og andre interesserte. 
I 2006 satte Selbusport´n opp sykkel som premie. Denne ble trukket ut blant deltakerne. 
Monica Grutsæter var den heldige vinneren. Klubben og sykkel-O fikk støtte i fra 
kommunen med tanke på kulturminneåret 2009, da flere av sykkelpostene hadde 
kulturhistorisk bakgrunn.

Ti-på-topp ski: Første gang 
utsatt i jubileumsåret 2017. 
Fem poster ble satt ut - 
Vardebu, Kongslitjenna 
ved trimboks, Hersjøhytta, 
Fjelldalen og Bønnkjølen. 
Her ble det solgt 40 kort og 
antall innleverte 23.

En STOOR dugnadsinnsats 
legges ned hvert år for å få 
disse tilbudene vel i havn. 
I 2007 ble det beregnet at 
klubben brukte 130 timer, 
og kjørte 40 mil i frivillig 
innsats for å få Ti-på-topp, 
Tur-O og Sykkel-O på 
plass! Til glede for både 
klubbmedlemmer og andre 
trimmere.

INSTRUKSJON OG OPPLÆRING
1975 Instruksjonsutvalg ble opprettet første gang, valgt på årsmøtet. Jardar Sandstad, 
Inge Johannesen og Jon Høiås var i utvalget. På nytt et differensiert opplegg inn mot 
opplæring og instruksjon i samarbeid med Selbu Friundervisning. O-teknisk trening 
for aktive yngre som ville være med i klubben, ble startet opp enkelte kvelder. I 1977 
ønsket tur-O-utvalget, som en del av Tur-O- opplegget å sette ut fjellposter i tillegg. Ola I 
Hårstad var på dette tidspunkt Tur-O-komiteens leder.

 
KART

Allerede fra klubbens oppstart, var O-kart en sentral oppgave for klubben. Viktigheten 
for å få nye kart og områder til bruk for O-sporten, ble og er en prioritert oppgave for 
Selbu O-klubb: Ikke bare til bruk for klubben, men også for skoler og andre interesserte.

I 1964 bestemte Freidigs O-avdeling å utarbeide et O-kart over Mebondhaugene - 
Holtet. Kartet ble synfart juni-juli-august samme år, og ble tatt i bruk i 1965. Pådriver her 

Bildet til venstre Leif Jensen og Solfrid Flønes (2008) og til høyre 
fra 1997 Bjarne Moslet og Solveig Borset. Luene strikket av Anna 
Alseth 1984-2014, og fra 2015 av Marit Vik.
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var Stig Berge fra Sportsklubben Freidig. Stig var også en god instruktør for klubben og 
dens medlemmer i oppstartsåret 1967. Kartene over Innbygdmarka og Haugene som 
Freidig var ansvarlig for, ble senere vederlagsfritt overtatt av O-klubben. Det ble samme 
året arrangert kurs i karttegning på Bell skole med 14 deltakere.

Selbu O-klubb kjøpte kart til kr. 1,40 pr. stk. fra Freidig, til bruk i lokale O-løp. 

Klubbens styre bestemte tidlig at det var viktig å få laget O-kart i alle kretser i bygda. 
De første 15 årene etter oppstarten, var spesielt aktive med hensyn til synfaring og 
utgivelse av nye kart. Det alt vesentlige av synfaring/rentegning ble utført av klubbens 
medlemmer til særdeles rimelige honorarer.

Per Birger Tørum var klubbens første egne karttegner. Han synfarte og rentegnet kartet 
Vikaåsen 13 km2 i 1968-1969.  I tillegg synfarte han også utvidelser av kartet Holtet - 
Skardørene i samme periode.

Tore Stubbe var gjeter på Langåsen og kom med ideen om å få laget O-kart i det flotte 
terrenget rundt Langåsen - Vekta. Han tok selv på seg oppgaven med å synfare og 
rentegne kartet og kartet ble utgitt i 1971.

Selbu O-klubb ble tildelt NM Langdistanseorientering i 1974 og måtte ha et nytt kart i 
nytt terreng tilgjengelig til mesterskapet. Valget falt på Moslettmarkene, og Bjørn Berger 
synfarte og rentegnet det meste av kartet i 1972 og 1973.

Haugene-kartet som Freidig ga ut i 1964, var moden for revidering. Kartet ble resynfart 
og nyutgitt i 1977. Synfaring og rentegning ble utført av Oddstein Rygg. Han synfarte og 
rentegnet også kartet Selbustrand 13 km2 i 1979-1980.

Klubben var også svært aktiv på kartfronten utover på 1980-tallet, og kart i Flora - 
Gammelvollstoggo - Flønes ble utgitt.

Senere har klubben også fått laget skolekart og nærmiljøkart over områdene rundt 
alle barneskolene i bygda, samt egne kart i Mebonden og Årsøya. De fleste kartene er 
synfart og rentegnet av klubbens egne medlemmer.

Alle kartene som klubben eier, er nå digitalisert inn i systemet o-cad. Dette medfører at 
revideringer av kartene forenkles vesentlig. I dag har Selbu O-klubb mange noenlunde 
godt reviderte O-kart. Det skal likevel ikke stikkes under en stol at å holde kartene 
oppdaterte, er blitt meget krevende p.g.a moderne skogbruk og stadig oftere endringer 
i vegetasjonen. 

Oversikt over klubbens kart i jubileumsåret. (Alle kartene nedenfor er digitalisert i 
systemet o-cad.)

Navn Utgitt Sist revidert
Fossan 2009 2015

Granlund 2000 2011

Haugene Vest 2007 2016

Holtet 1995 2012
Langåsen 2005 2015
Mebond 2010 2015
Moslettmarkene 1998 2016
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Selbustrand skole 2011

Slind 2002

Vikaåsen 2009 2016

Øverbygda skole 2010

Årsøya 2009 2015

TIDTAKING OG KARTPÅTRYKK
O-klubben kjøpte sin første løypetrykkemaskin i 1978. Denne ble flittig brukt på alle viktige 
O-løp. Men på treningsløp var egne påtegninger en del av treningsløpene. 
I løpet av sesongen 2007 ble overgangen fra påtegning av kart etter start, til bruk av 
ferdigtrykte kart på treningsløp og andre O-løp, tatt i bruk. 

Her har Jan Leithe, gjort en kjempejobb for klubben. Mye arbeid og mange timer er lagt 
ned! En stor inspirasjon for alle som fikk ferdigtrykte kart i hånden ved startstreken! I 2011 
fikk han med seg Ola Haave. Sammen har dette radarparet levert påtegnede kart til 
skoler og alle O-løp av meget høy kvalitet i alle år.  

Jan Leithe har også vært sentral i oppbygginga av den moderne tidtakinga i O-løpene 
våre. 

AKTIVE UTØVERE I KLUBBEN:
Selbu O-klubb har gjennom sin 50-årige historie avlet fram mange svært gode O-løpere 
som har hevdet seg godt i Trøndelag, nasjonalt og sågar i  internasjonal sammenheng. I 
en slik beretning er det umulig å nevne alle gode prestasjoner, men må nøye oss med en 
oversikt over noen av de som har imponert mest.

HOVEDLØPET 
1970 Oddstein Rygg nr 6 (O-trollfinale) 
1974 Marit Uglem nr. 4 D13 
1985 Hanne Sandstad nr. 1 D15 
1986 Hanne Sandstad nr. 3 D16 
1987 Tone Høiås nr. 7 D14 
1994 Inger Svare Morseth nr. 1 D14 
2001 Anne Katrine Wagnild nr. 2  D16 
2007 Mali Galaaen Røsseth nr. 9 D14 
2008 Sigve Wanvik Krogstadmo nr. 4 H14

 
EM deltakelse:  
1988 – Belgia: Hanne Sandstad (10), Gro Sandstad (28). 

VM deltakelse: 
1988 - Hanne Sandstad (nr. 2 i stafett) og nr. 21 (individelt) 
1989 – Hanne Sandstad til junior VM 
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VM veteraner: 
Jardar Sandstad, Gunnar Jarle Drivvold, 
Magne Eidem og Karin Galaaen har 
hederlige plasseringer i VM for veteraner.

Ski-Orientering:

1989 - Bård Olav Uthus nr. 2 i NM junior  
1990 - Bård Olav Uthus uttatt på 
juniorlandslaget mot Sverige og Finland

O-cupen 1979 - 1987 - Selbu O-klubb 
deltok i O-cupen i alle 8 år den 
ble arrangert. Klubben oppnådde 
oppsiktsvekkende gode resultater. Flere 
år nådde klubben Midt-Norsk finale. 
Spesielt godt var resultatet i 1982 da klubben var nære på å slå ut OL Trollelg og å gå til 
NM-finalen. Klubben var nest best i Midt-Norge! 

Ti-O-Mila 1982- 1983 - Klubben greide to år å stille eget lag med 9 herrer og 1 dame i Tio-
Mila. Deltagere på Selbus lag var Bjørn Berger, Marit Uglem, Ola Morten Eidem, Magne 
Eidem, Per Birger Tørum, Oddstein Rygg, Bjørn Bjugan, Hermann Bjugan, Ola A. Hårstad, 
Gunnar Lerfald. Lagledere Klara og Ola I. Hårstad.

Jukola-stafetten (Venla-stafetten) I 1986, 1987 og 1990 deltok damelaget i Venla 
stafetten[Jukola] i Finland. På laget deltok Marit Anita Warmdal, Marit Uthus, Hanne 
Sandstad, Gro Sandstad. I 1990 og 1991 deltok også herrelaget i stafetten. Stafetten 
hadde 12 000 løpere – (1300 sju mannslag og 700 damelag med fire deltakere på hvert 
lag)].  
Klubbens deltakere: Håvard Brevik, Tore Kulseth, Oddstein Rygg, Bård Olav Uthus, Arnfinn 
Hilmo, Gunnar Lerfald, Øystein Husby, Ola Morten Eidem, Jon Erik Elsveen.

Grete Ingeborgs Idrettsstipend 
(tidligere og nåværende medlemmer i Selbu OK som har motatt stipendet)

ÅR NAVN IDRETT

1986 Gro Sandstad Handball, ski og orientering

1987 Hanne Sandstad Handball, ski og orientering

1988 Bård Olav Uthus 
Nils Even Fuglem

Ski, Skiorientering og orientering 
Ski, fotball og orientering

1994 Inger Morset 
Ingvild Grande Belling

Ski og orientering 
Ski og orientering

1995 Solveig Kulseth 
Borghild Hårstad

Ski, skiskyting og orientering 
Ski, skiskyting og orientering

2000 Jan Egil Wagnild 
Arne Hårstad

Ski, pistolskyting og orientering 
Ski, skiskyting og orientering

2003 Jan Otto Tuseth Skyting, ski og orientering

2009 Mali Galaaen Røsseth 
Truls Wanvik Krogstadmo

Ski og orientering 
Ski og orientering

Bilde av O-klubbens eget herrelag i Ti-O-Mila.
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ARRANGEMENT
Treningsløpene har gjennom alle 50 årene vært arrangement som har vært viktig 
både som viktig O-trening, men også som sosiale arrangement for klubbmedlemmene. 
Resultatlister og annonseringer for løpene ble tatt inn i den lokale avisen «Selbyggen» 
fra sesongen 1976. Fra 1977 ble Selbu O-klubbs treningsløp avholdt på våren på 
fredagskveldene, og utover sommeren og høsten torsdagskvelder. 
På årsmøtet i 1978 fremla Bjarne Jensen som ansvarlig for terminlista at treningsløpene 
skulle bli arrangert på onsdager. Siden den gang, er onsdagene blitt O-klubbens kveld i 
bygda.  
For sesongen 1986 ble det beregnet at ca. 100 dagsverk ble lagt ned for å få 
treningsløpene planlagt og arrangert. Dette året ble det arrangert 18 treningsløp med et 
gjennomsnittlig deltakerantall på 55 deltakere!

Bygdakamper 2007 – 2014: Årlige bygdakamper mellom Malvik, Stjørdalsblink og Selbu 
OK 

STØRRE ARRANGEMENT
1969 – Trøndersk mesterskap. Kart: Mebondhaugene med start og innkomst på Åsbaret. 
Allerede 2 år etter at klubben ble stiftet, tok klubben på seg å arrangere Trøndersk 
Mesterskap. Per Birger Tørum og Magne Eidem var sentrale i arrangementstaben som 
løpsleder og løypelegger.

1973 – Trøndersk mesterskap. Kart Vikaåsen. Klubben var ikke skvetten for å ta på seg 
store oppgaver. Bare 4 år etter at de arrangerte Trøndersk Mesterskap første gang, var 
trøndersk O-elite nok en gang samlet i Selbu. På nytt var Per Birger og Magne sentrale i 
arrangementstaben.

1974 – LANGDISTANSE NM. Kart Moslettmarkene. 
 
Hovedkomite ble etablert i januar 1973  
Formann:     Ola I Hårstad 
Kasserer:     Thomas Moslet 
Sekretær:     Toralf Kjøsnes 
Løpsleder:    Per Birger Tørum 
Løypeleggere:    Magne Eidem, Bjørn Berger 
Speaker:    Kristen Kvello 
Presse, PR, program, premier: Odd Rygg, Jan Bjarne Uthus, Toralf Kjøsnes, Kristen Kvello

Et PR-samarbeid med arrangørene av ski NM -74 ble satt på dagsorden. Komiteen 
reiste til Dalsbygda i Os for å høste erfaringer året før. En utfordring inn mot året etter! 
Her ble hele bygda Selbu involvert. En gedigen dugnadsinnsats, og stor velvillighet 
fra hele bygdamiljøet gav fullklaff i NM arrangementet. Øsende regnvær til tross! 
Granlund i Øverbygda ble hovedbase for NM løypene på Moslettkartet. Løpermiddag 
på Hyttvang, kvelden før løpet ble en minnerik kveld. På menyen stod «Gjespåmat» fra 
Selbu: Rømmegrøt, kjøttkaker og sviskegrøt. Kanskje ikke den beste oppladning for løpet 
dagen etter? NM-vinnere ble Linda Verde og Eystein Weltzien. (Klara Hårstad ventet 
familiens 3. barn og sjefen for NM-komiteen proklamerte at jenta eller gutten skulle få 
navn etter NM-vinneren. Dråkja som ble født noen måneder senere fikk navnet Linda).

1983 -08-04 NORDISK O-LØP – «Selbukuten» 
Løpsleder var Ola I Hårstad, med løypeleggerne Per Birger Tørum, Oddstein Rygg, Jardar 
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Sandstad og Magne Eidem. I tillegg stilte over 86 personer i forskjellige komiteer opp på 
denne dagen. O-campen ble flyttet fra Årsøya til Bellområdet – sjølsagt p.g.a regnvær i 
forkant. Samlingsplass var ved Skyttersenteret/Myråsen. Dagen opprant med strålende 
sol. Bløtt i terrenget. Hele 1029 løpere fra hele Norge, Sverige og Finland/DK var påmeldt. 
803 startende. Et gedigent og flott premiebord ventet løperne på standplass. Premier 
laget av lokale krefter.

Start var kl. 11:00, og klokken 15:00 var alt unnagjort. Journalistene fra Trondheimsavisene 
vendte heimover med resultatlistene - alt skrevet manuelt! De fleste av klubbens 
medlemmer stilte som arrangører. Gro og Hanne Sandstad beviste at de var i 
landstoppen ved å vinne klassene D15 og D13! Tone Høiås vant nybegynner klassen D12, 
og Marit Anita Warmdal D13-16

1990: NM INDIVIDUELT OG STAFETT  
Sammen med sportsklubben Freidig arrangerte Selbu O-klubb NM individuelt, både 
normaldistanse og kortdistanse. For første gang i historien skulle NM kortdistanse bli 
arrangert på lørdag med kvalifisering og finale. Kortdistansen ble TV-sendt direkte på 
NRK! 
Søknaden om arrangementet, ble sendt i 1987, og ble tildelt klubbene i 1988. 
Mye planlegging lå fremfor klubbene. Det ble satt fortgang med det nye kartet 
Vikvarvmarkene, som var under planlegging og arbeid. Samarbeidet mellom Selbu 
O-klubb og Freidig gav utfordringer. I utgangspunktet skulle alt deles 50/50. Planene som 
Selbu O-klubb hadde ønske om å gjennomføre, ble verre for Freidig å følge opp. Lotteri, 
festarrangementer, festsamling rundt et NM ble etter hvert tilgodesett helt og holdent 
Selbu. Bygdas befolkning stilte opp, uavhengig av medlemskap. Selve løpsøvelsene 
foregikk på kartet over Vikvarvemarkene med Mari og Reidar Strand sin eiendom som 
løpsarena. Hele låven ble ryddet, og tatt i bruk! Løpet gikk over 2 dager med Kristen 
Kvello som glimrende speaker her i Selbu. Idrettshallen ble brukt til festlig arrangement. 
(Håvard Tveite, NTNU og Ragnhild Bente Andersen, Halden skiklubb ble dobbelt NM 
vinnere) 
Freidig sto som arrangør av stafettene som gikk i Mostadmarka.  
Et vellykket NM-arrangement med god kritikk, og et flott økonomisk resultat til klubbene

1996, 2013 og 2014: SKIORIENTERING  
Klubben fikk tildelt NM i skiorientering med skistadion på Selbuskogen som arena i 2013 
og 2014. Jan Gaute Krogstadmo var løpsleder. Etter mange uker, dager og timers 
grundig forarbeid måtte Selbu O-klubb svelge den sure pille, og avlyse p.g.a snømangel. 

NM 1990 “Blomsterpikene” f.v. Klara Hårstad, Guri Berger 
og Britt Stubbe. 

Jon Høiås puster ut etter 16. plass 
langdistanse-NM 1974. Løypelegger 
Magne Eidem t.h.
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Konnerud tok over arrangementet. Motsatt var tilfellet da klubben stod for det tekniske 
ansvaret under Ski-O´s tredje løp i 1996 på fellesetra på Innstranda. Snøen lavet ned, 
men er det noe O-klubben kan, er det å arrangere under vanskelige forhold. Til og 
med start-/målklokka stod på lokket av meierispannet fylt med kokende vann – for at 
batteriet ikke skulle utlades! Erfaring kalles dette. Deltakere fra Tsjekkoslavakia, Sverige 
og fra Norgeseliten. Løpsleder Bjørn Wagnild, sammen med Per Arne Troseth, Wing OK.

1986 og 1998: Midt-Norsk Mesterskap 
Selbu o-klubb har vært arrangør av Midt-Norsk Mesterskap ved to anledninger. I tillegg 
til de to Trøndelagsfylkene, er mesterskapet også åpent for løpere fra Nord-Østerdal og 
Møre og Romsdal. Begge arrangementene hadde ca 500 deltakere. Per Birger Tørum og 
Oddstein Rygg sentrale i gjennomføringen som løpsleder og løypelegger.

1976 - 1993 - 1995 - 2007 - 2009: Kretsmesterskap for Sør-Trøndelag 
Klubben har ved en rekke anledninger arrangert Kretsmesterskap for Sør-Trøndelag. 
Oddstein Rygg har vært løypelegger ved de fleste mesterskapene.

Klubben har arrangert flere familieturer til Idre Fjell (1988- 1996), (Sverige). Enkelte år 
med over 60 deltakere. Likeså turer og treningssamlinger til Östersund og forskjellige 
arrangement.  
Fjell-O-løpet Ålen to dagers var et samlingspunkt for klubben. På det meste deltok 70 
deltakere (1990) fra Selbu OK. Etter 40 år, ble fjelløpet gjennomført siste gang i 2010.

ØKONOMI OG DUGNAD
Klubben har i jubileumsåret 2017 en bunnsolid økonomi. Fra klubbens oppstart har 
klubbens styrer og utvalg lagt stein på stein. Et ord kan sammenfatte jobben som er gjort: 
DUGNADSINNSATS - og nøkternhet!  
Foruten løpsarrangement i større O-løp på krets og nasjonalt nivå, har O-klubbens 
medlemmer vært med i mange dugnadsoppdrag.

Allerede 16.11.1968 ble O-klubbens første fest arrangert på Gimle. Dette innbrakte 
kjærkomne penger for å starte kartarbeidet i klubben. Opp gjennom årene var årlige 
fester og dugnader, både i klubbens egen regi, og hjelp og bistand til andre klubbers 
arrangement. O-løpsarrangementer gav viktige inntektskilder.  
I 1969 ble ideen om å lage kunnskapstevling på Gimle lagt frem for styret av Odd Rygg. 
11 av bygdas idrettslag med tre deltakere på hvert lag ble invitert, og gav grunnlaget 
for den årlige kunnskapstevlinga. Et populært tiltak, med påfølgende fest og lokale 
musikere. Tevlinga varte hvert år, frem til 20 års jubileumsåret 1987. 
 
Bingo: I 1982 og i 1983, ble O-klubben tildelt 18 bingokvelder. Hver lørdags- og 
søndagskveld fra 3. januar i flere forsamlingshus rundt omkring i bygda. Her stilte 
O-klubbens medlemmer og støttespiller opp. Klara Hårstad laget ny bordfane. 
 
Klubbens medlemmers store kontaktnett i bygda miljøet, gav forespørsler til klubben 
om bistand - og alle visste - sa O-klubben ja til å utføre en jobb, så ble den gjort! Dette 
gjaldt utbringelse av brosjyrer fra Trondheim Elverk, spørreundersøkelser i bygda for vår 
samarbeidspartner gjennom flere år, Selbu Energiverk (SEV). Fra Nekåbjørga til Dragsten 
til 300 husstander. Mange kilometers kjøring og flere kvelder gikk med. En god PR for 
O-klubben.

2006 - Et godt samarbeid sammen med Selbu Sau og Geit ble etablert: Hver sommer 
siden den gang og frem til i dag, har O-klubbens medlemmer 2x /uke vært ute i 
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terrenget, for å se til sauene inn mot rovdyr. I den forbindelse må en stor takk gå til 
Magnar Moslet, Selbu Sau og Geit, og landbrukskontoret, hvor den gang Arne Langli var 
leder. 
Sammen søkte O-klubben og Selbu Sau og Geit, med god bistand til søknaden i fra 
Arne, fylkesmannen om økonomisk støtte til årlig tilsyn. Frem til jubileumsåret har vi fått 
god uttelling. Ikke bare økonomisk, men også et flott samarbeid med Selbu Sau og Geit, 
og ikke minst - flotte turer!
 
2007 - utsetting av merker av fjelltopper for flyfotografering.
 
2008 - serveringshjelp under jubileumsfeiring for Selbu Sau- og Geit, Granlund.
 
2009 - Opptak av brøytestikk Sørungen og beising av SEVs hytte ved Rensjøen.
 
2009 - 2017 Pilgrimsleden. Vedlikeholdsansvar på vegne av Selbu Kommune gjennom 
bygda.
 
2010 - Beising av SEVs hytte ved Julskaret og vedlikehold av Romboleden (2010 -2015) 
gjennom kommunen. Leden ble delt inn i roder, og et godt stykke arbeid ble gjort av 
våre medlemmer under ledelse av Karin Galaaen.
 
2012 - Utvidet samarbeid etablert med alle skolene.  Masterkart ble tegnet av Ola Haave 
og overlevert kontaktpersoner ved hver skole. Jardar Sandstad laget et pedagogisk 
opplæringsverktøy til bruk for skolene. Fastposter ble satt ut i nærmiljøet ved hver skole 
i 2010. Lærerne fikk gratis utskrevet fargekart med ferdige påtegnede O-løyper. Det ble 
her satset spesielt inn mot 5. - 6. klasser.
 
Samme år ble O-klubbens fjernlager hos Jørgen Berge ryddet. Tanken om å få en 
tilhenger til bruk under arrangementer ble diskutert. Tanken modnet, og i 2015 fikk 
klubben sitt eget lager på hjul. O-klubbens  første lager var på loftet hos Guri og Brynjulf 
Berger. Senere ble lageret flyttet til kjellerbod i rådhuset. Fra rådhuset gikk veien til bua 
på småbruket til Ingvar Hårstad. Lageret ble ryddet i 2015, og alt utstyret som O-klubben 
har, ble plassert i egen henger. Innredet av Arne Hofsmo. Materialforvalter har ansvaret 
for hengeren.

HJEMMESIDE - INFORMASJON
Hjemmeside 

Klubbens første hjemmeside ble produsert 
under Knut Gjertsen, i den tiden han var 
leder, 2004 -2006. Dette var en hjemmeside 
med en del statisk informasjon om klubben 
og en del bilder. 

I 2007 etablerte Jan Leithe webadressen 
ok.selbu.org, og laget en ny hjemmeside. 
Denne er basert på en publiseringsløsning 
Joomla, slik at flere kunne bidra med å 

Bildet viser ungdommene samlet til opplæring 
på hjemmesiden hos Jan Leithe og Marit Wik
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legge ut saker. 

Hjemmesiden er blitt oppdatert underveis, men dagens løsning er fortsatt basert på 
løsningen fra 2007.

Jan Leithe har hele tiden gjort en gedigen innsats og stått for den tekniske driften av 
hjemmesiden. Redaktørjobben har vært delt på flere.

Fram til 2011 hadde Jan redaktørjobben. Samme år tok datteren Sigrid Leithe over, 
slik at jobben var i familien.  Sigrid overlot redaktørjobben i 2014 til Ingrid Aftret Haave, 
som også har ansvaret i jubileumsåret. Redaktørjobben ble en del av sekretærens 
arbeidsredskap.

Facebook

De senere årene har hjemmesiden fått en litt annen rolle. Klubben fikk facebookgruppe, 
og nyhetssakene og beskjedene til klubbens medlemmer, støttespillere og andre 
interesserte sendes via facebook og via vår hjemmeside.

Gruppen har i jubileumsåret 195 følgere. Flere er aktive med på å legge ut beskjed om 
ting som skal skje, og bilder fra ting som har skjedd. 

Dette er med andre ord en effektiv informasjonskanal og god reklame for klubben. 

GRO OG HANNES KARRIERER 

Da familien Sandstad kom til bygda i 1972, var Gro og Hanne henholdsvis 4 og 2 år. I 
bagasjen hadde familien lite O-erfaring. Familien kom raskt inn i det gode O-miljøet. 
Barna ble raskt dratt med på treningsløp og andre løp etter hvert.  
De to jentene drev flere idretter. Innen ski og orientering, likeså håndball var de begge 
aktive deltakere. Begge var med i hovedløpene både i orientering og innen ski da de 
var i alderen 12 - 16 år Topplasseringer og begge var å finne blant de ti beste i sine 
aldersgrupper. 
I junioralderen var det trening og skolegang. Om sommeren, orientering, og om vinteren, 
ski. Begge var med på orienteringslandslaget, og var ofte øverst på resultatlistene i 
konkurransene. På ski deltok de i den landsomfattende norgescupen og plasserte seg 
ofte blant de 7-8 i sine klasser. 
Selbu OK hadde på begynnelsen av 1980 tallet flere gode løpere, og det ble oppnådd 
mange gode plasseringer i stafett både lokalt og nasjonalt. 
Det ble tidlig skolegang utenfor bygda. Først på idrettslinja på Heimdal Videregående, 
og deretter sivilingeniørstudiet ved NTH. På høyskolen kom de raskt inn i O-miljøet, og 
overgang til NTNUI. Miljøet var større og mulighetene for de store stafettene fristet. 
Hanne opplevde som junior å bli verdensmester i stafett (1990), sammen med Hanne 
Staff og Torunn Fossli. I tillegg ble hun nr. 4 individuelt. 
Hanne ble norgesmester som junior (Senja 1988), og Gro har en 2. plass som beste 
plassering. 
Ble uttatt til junior VM (1989) i Kufstein i Østerike. 
Som seniorer var de med å prege norsk orientering i nesten en ti-årsperiode på 
1990-tallet. De deltok på landslaget, i verdenscupen og i VM.  
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I 1991, som 21 åring debuterte hun på det norske O-landslaget i Tsjekkoslovakia, med 
sølv i stafetten.

I 1997 ble verdensmesterskapet arrangert i Grimstad, og Hanne endte opp med å ta 
hele tre medaljer på hjemmebane. Individuelt ble det sølv på kortdistansen, og bronse 
på langdistansen. Hanne var også med på det norske laget som tok sølv på stafetten. To 
år senere, i 1999, gikk det norske laget helt til topps på VM-stafetten i skotske Inverness. 
Dette var Sandstads femte og siste internasjonale mesterskapsmedalje. Hun var med i 
fem VM (1991, 1993, 1995, 1997 og 1999). Hun fikk flere NM medaljer, og oppnådde to 
Kongepokaler for sine NM seire i 1995 og i 1997. I 1994 og 1995 løp Hanne NM for Selbu 
O-klubb. 
I året 1996 og 1997, da hun representerte Bækkelagets Sportsklubb, var hun med på 
å vinne orienteringsverdens største klubbstafett, Venla – (med fire etapper (kvinnenes 
Jukola stafett)). 
I tillegg oppnådde hun en verdenscupseier. Samt en rekke andre gode plasseringer. Den 
siste NM gullmedaljen kom på langdistansen som 42 åring i Maridalen! Så langt har hun 
fire NM gullmedaljer på NM langdistanse (1995, 1996 og 1997). Fremdeles stiller hun de 
yngre løperne på nasjonalt nivå i skyggen! 
Gro har en andreplass i NM individuelt bak søsteren som beste plassering. Fremdeles 
deltar de begge aktivt innen O-sporten, og bidrar med sine ektefeller inn mot 
rekrutteringsarbeidet innen sin nåværende klubb Freidig.

SAMARBEIDSPARTNERE
En stor takk til våre samarbeidspartnere og støttespillere gjennom flere år:

- Forretningsbanken avd. Selbu (1984-1987), Selbu Sparebank, Selbu Kommune 
- 2009 - 2015 - Samarbeidsavtale med Selbu E-Verk  
- 2006 - 2017 - Selbu Sau og Geit  
- Bedrifter:- Sportsbutikken i bygda MX-sport, B. Langseth, ASTI 
- Skoler - alle skolene i bygda fra O-klubbens start i 1967

2015 - Samarbeid med Tur-O-laget - den lokale barnegruppa i Trondheim Turistforening 
(Turbotur). Familieturer.
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