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LEDER,N
__________________________________

LEDER,N
__________________________________

EN KARTPLUKKER TAKKER AV
 

 

Prosjektet ”Myklebysetras historie” utfører etter min mening for 
tiden et viktig arbeid med innsamling av et materiale som kan bli 
verdifullt for framtida. 

Det har vært en fin
opplevelse for meg å være med i dette arbeidet og jeg har fått 
høre mange gode historier fra setra bl.a. om seterliv, personer, 
øftnavn, familieforhold og mye annet. Jeg har også lært at det er 
viktig å passe kjeften sin i omtale av personer. Slektsbåndene er 
snirklete og mange er i slekt eller familie med hverandre. Selv 
solunger som meg er del av setras historie, selv om dette gjelder 
et tvilsomt rykte som kartplukkere. Jeg tror dette bok-prosjektet
kan bli en fin og viktig dokumentasjon for gamle og nye 
medlemmer og for de som driver næringsvirksomhet i tilknytning 
til setra.

Det vil bli spennende å se hvordan nytt hytteområde ved 
Styggbergtangen vil innvirke på miljøet på setra. Det kan jo 
faktisk får en positiv virkning og vi bør vel unne flere å få del i 
dette fine stykke Norge, med naturreservat som nærmeste nabo. 
Jeg har inntrykk av at mange av nåværende generasjon har håp 
om å bevare setra og miljøet uten for store inngrep og 
modernisering. Hvilke krav og forventninger som nye 
generasjoner vil stille til Myklebysetra kan vi bare fundere over –
med eller uten elektrisk strøm.

Jeg vil takke for et godt samarbeid i styret og med alle som har
stilt opp for Myklebysetra Vel og ønsker nytt styre og alle andre 
fortsatt et godt liv på Myklebysetra. Så ses vi, om ikke før så på
seterdagen og kanskje - i multemyra!

Hilsen Svenn

Ja, så går det mot sommer 
igjen, med økende aktivitet på
setra. For meg blir sommeren 
et aldri så lite vendepunkt. 
Etter å ha sittet 7 år i styret, 
hvorav 4 år som leder og før 
det flere år i  
arrangementskomiteen, har 
jeg frasagt meg gjenvalg. Jeg 
vet at flere har stått på for 
Myklebysetra Vel mye lenger
enn dette, men for meg passer det godt å la stafettpinnen 
gå videre nå.

Det er vel slik med meg, som med mange andre jeg har blitt 
kjent med på setra, at det ikke er snakk om å melde seg 
fullstendig ut. En gang venn av Myklebysetra – alltid venn. 
Jeg vil fortsatt stille opp for setras sak så godt jeg kan. Jeg 
er overbevist om at det finnes mange som har gode 
forutsetninger for å dra lasset videre. Det er bra med velvilje 
til å delta, men de som mener Vel’et har betydning for 
miljøet på setra, er vel også enig i at noen må ta det 
formelle ansvaret.

Som forholdsvis fersk beboer på setra har jeg hatt stor nytte 
og glede av å samarbeide med så vel andre ”ferskinger”
som ”inngrodde østerdøler” med røttene grundig plantet i 
miljøet på setra. Jeg vil anbefale nye beboere å engasjere 
seg i Vel’et. Det er en fin måte å bli kjent med folk og jeg 
tror at blandingen i styret mellom nye og ”gamle” beboere er 
gunstig.
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
MYKLEBYSETRA VEL 2007

Årsmøte avholdes på Mykletunet
Fredag 20. juli 2007 kl 1900

Saksliste:
1. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive 

protokollen
2. Årsberetning 
3. Revidert regnskap for 2006
4. Fastsettelse av kontingent
5. Fastsettelse av godtgjørelser
6. Valg
7. Innkomne saker

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøter:
Det vises til Budstikka nr 1. 2007 (Påskenummeret) der 

frist for forslag ble satt til 1. juni 2007. Forslag skulle 
sendes styrets leder Svenn Broch.

Frasigelse av verv eller forslag til tillitsverv:
Det vises til Budstikka nr 1. 2007, der frist for frasigelse ble

satt til 1. juni 2007. Frasigelse eller forslag skulle 
sendes valgkomiteens v/Åge Børresen eller Finn 
Arnesen.

Etter årsmøtet, under kaffen, vil det bli ”åpen post”.
Årsberetning og revidert regnskap følger vedlagt.
Dett er å betrakte som en innkalling.

VEL MØTT!      Styret

Årsberetning Myklebysetra Vel 
2006/2007.

Årsmøtet 2006 ble avholdt på Mykletunet 20.juli 2006.
Det var 41 fremmøtte medlemmer.
Styret har i årsmøteperioden 2006/2007 hatt følgende 

sammensetning:
Styret:
LederSvenn Broch
NestlederErik Bråten
KassererTor Høie
SekretærIren Rustad
StyremedlemLeif Erling Arnesen
Varamedlemmer til styret:
1.varamedlemBerit Karlsen
2.varamedlemArne Olav Nyberg
3.varamedlemOla Kristiansen

Årsberetningen gjelder for årsmøteperioden fra og med 
årsmøtet 2006 til årsmøtet 2007. Det har i 
årsmøteperioden vært avholdt følgende møter:

1 ordinært årsmøte, 1 styremøte samt e-postbehandling av 
enkeltsaker samt løpende telefonkontakt styret 
imellom.

Ola Kristiansen har vært Myklebysetra VELs representant i 
styret for Mykleby setervei.

35 års jubileum
Myklebysetra Vel kunne i 2006 feire 35 års jubileum. Dette 

ble markert med en fest for medlemmene på Mykleby
samfunnshus den 19. august 2006 sammen med
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Samfunnshuset som feiret 50 års jubileum. Det var satt 
opp buss til og fra setra og ca 50 av medlemmene deltok.

Seterdagen 2006.
Seterdagen ble avholdt 21.juli 2006 og startet tradisjonen 
tro med inntog og musikk av Myklebysetra Vel-klingende
Musikanter. Korpset kunne i år feire 10 års jubileum og 
dette ble markert med utdeling av medaljer til musikantene. 
Arrangementet for øvrig ble gjennomført i vanlig stil og 
tradisjonen tro med salg av rømmevafler, kaffe og brus og 
selvfølgelig et flott loppemarked, lotteri og auksjon som ble 
ledet av Leif Erling Arnesen. Det ble gått på stylter og 
konkurrert i mange forskjellige grener.
Senere på kvelden var det Vel-fest på tunet med dans 
også i år til Eldorado orkester. Salget av hamburgere, 
pølser og kaffe gikk strykende. Været var godt så festen 
varte til langt på natt. Et vellykket arrangement også denne 
gang og takk til arrangementets leder Arve Kilen, VEL’ets
medlemmer, sponsorer og andre bidragsytere.

Påskearrangementet 2007.
Påsken var vindfull dette året, med en del sol, hardt 
skareføre og mange bakover-ski. På påskeaften løyet 
vinden og det ble sol og trivelig i Myklekollen. Det møtte 
som vanlig mye folk i godt humør. Skarvsleppet startet 
arrangementet. På grunn av det harde føret, var starten 
trukket ned i skogbandet for å unngå for stor fart og 
medfølgende farer for fall og skader. Løyperekorden på 3 
min og 50 sek sier sitt. Også i år ble det arrangert utfor, 
hopp og langrenn idealtid med god deltakelse. Medaljer, 
diplomer og premier til alle. 

Loddsalget og salget i kiosken gikk over all forventning. 
Mange flotte premier ble delt ut og dagen ble en festdag for 
alle fremmøtte. Atter en takk til arrangementets leder Hans 
Andersen.

Myklebysetras historie
Arbeidet med å skrive Myklebysetras historie ble igangsatt 
høsten 2004. 
Arbeidsgruppa består av Åge Børresen (redaktør), Ingmar
Eng, Helge Helgesen, Berit Karlsen, Leif Erling Arnesen, 
Ingunn Framgården og Svenn Broch. Gruppa har hatt flere 
møter i løpet av året og innsamling av stoff pågår 
ufortrødent. Gruppa hadde ”stand” på seterdagen i 2006 og 
kunne vise fram skisse til bok. Foreløpig plan er å ha et 
utkast til bok ferdig i 2008. Om det blir trykking i 2008 vil 
tiden vise.

Andre saker
Nytt laftet uthus til Mykletunet ble satt opp i rekordfart på
parkeringsplassen forsommeren 2006 av Kåre Gimse og 
Mård Stenersen. Deretter ble den plukket ned, fraktet inn 
på tunet med traktor og bygget opp på valgt plass. Senere 
har Viggo Åvang lagt på tak og presenning. Dør, vindu, 
gulv og torvtak gjenstår.   
Vel’et etablerte eget nettsted i 2006. ”Myklebysetra.no” var 
tilgjengelig fra 1. juli 2006 og ble demonstrert på
seterdagen 2006. Nettstedet har vært godt besøkt og noen 
diskusjoner om aktuelle temaer har det også vært der. Det 
kan ligge flere muligheter i å utnytte nettstedet til nytte for 
beboerne på setra, bl.a. føremelding for seterveien 
vinterstid. Midt oppe i den elektroniske tidsalderen består
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likevel fortsatt medlemsbladet Budstikka med tre utgaver i 
året.
Stor-Elvdal kommune tok i 2005 initiativ til å tilrettelegging 
og merking av turstier. Styret i MSV ønsket å konsentrere 
seg om rydding og merking av Rastveien som er i ferd med 
å gro igjen og bli borte. Sommeren 2006 påtok Erik og 
Ingmar Eng oppgaven å merke den gamle veien til setra. 
Det meste av veien er merket og det planlegges å invitere 
interesserte til en vanding kombinert med rydding 
sommeren 2007. 
Etter at verneplanen for Rondaneområdet og opprettelsen 
av Hemmeldalen naturreservat ble vedtatt ved kongelig 
resolusjon i 2006, søkte MSV om dispensasjon for 
oppkjøring av skiløyper fra setra. I brev av 07.02.07 fra 
Fylkesmannens Miljøvernavdeling er MSV innvilget 
tillatelse til oppkjøring av våre faste skiløyper med 
snøskuter. Dispensasjonen gjelder for MSV med John 
Olavsen og Ingolf Grinaker som skuterførere fra tom.10. 
april 2007. MSV har skriftlig avtale med John og Ingolf. Det 
forvents at tillatelsen vil bli forlenget.  
På siste årsmøte var det under innkomne saker forslag om 
å sikre påkjøringen fra seterveien og inn på R 3 med speil. 
Dette er tatt opp med Vegvesenet og de vil se på dette i 
forbindelse med at rekkverket på brua skal gjøres om i 
2007
På initiativ fra Evenstad menighetsutvalg ble MSV invitert 
til et samarbeid om å arrangere setermesse på Mykletunet
sommeren 2007. Styret har tatt imot utfordringen og påtatt 
seg tilrettelegging og setermessen vil bli gjennomført 
fredag 20. juni 2007.06.05.

Vel’et har fortsatt god økonomi på tross av større 
investeringer som er gjort på Mykletunet de siste årene. De 
to faste årlige arrangementene gir gode inntekter. 
Sponsorer og gaver/gevinster fra medlemmer gir gode 
tilskudd til økonomien. Maxbo, Koppang (tidligere 
Byggmakker) har støttet MSV i flere år. For 2007 er 
hovedsponsor Søkundsjøen fisk og vilt v/Lisbeth og Helge 
Krogh. Anders Kjær gir også vesentlige sponsorbidrag til 
vel’et, bl.a. tømmer til Mykletunet. Etter søknad fikk MSV i 
februar 2007 tilsagn fra Stor-Elvdal kommune om tilskudd 
kr 9 000,- til løypekjøring for 2007. Dette vil gi et godt 
tilskudd til vel’ets økonomi. Resultatregnskap og balanse 
for året 2006 følger vedlagt.

Styret takker for samarbeidet dette året og ønsker alle en 
riktig varm og trivelig sommer!

Myklebysetra Vel

Styret

_______________________________________________

DUGNAD PÅ MYKLETUNET

Det vil bli avholdt dugnad på den nye bua på Mykletunet i 
løpet av sommeren.
Dato og klokkeslett er avhengig når Viggo (snekkern) er 
ferdig.Det vil komme
oppslag på tavla.
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MELDING FRA VALGKOMITEEN

Valg av representanter til styre, arrangementskomite m.v.
Viser til melding og anmodning i Budstikkas påskeutgave. 
Pågangen fra vel-medlemmer som ønsker verv i styre eller 
arrangementskomite har ikke vært direkte plagsom. Med andre 
ord: Det er fortsatt ledige plasser både i styret og i komiteen. 
Bl.a. er vervet som styreleder ledig. Hvis du fortsatt ønsker et 
Myklebysetra vel, med påskeskirenn, seterdag osv, så nøl ikke 
med å melde din interesse til valgkomiteen! Mottar også gjerne 
tips om aktuelle kandidater. 
Valgene skjer på årsmøtet fredag 20.juli 2007.
Med hilsen fra valgkomiteen:
Åge Børresen, Johan Castbergs vei 30, 0673 Oslo. 
Tlf. 22 32 37 89. E-mail: aborr@online.no

Finn Arnesen, Mykleby, 2480 Koppang. 
Tlf 62 46 30 75

Randi Eggen, Hengsleveien 39, 3515 Hønefoss. 
Tlf. 32 12 02 79. E-mail: randiegg@online.no
___________________________________________________
Setermesse fredag 20. juli, sted: Mykletunet kl. 12:00.

Samarbeid mellom menighetsrådet for Evenstad kirke og Vellet. 
Sogneprest Åge Hval holder gudstjenesten.

PROGRAM FOR DAGEN.

1. Tur til Nye Dammen, fottur eller transport pr. bil for de som
ønsker det, kl.10:00
2. Gudstjeneste på Mykletunet kl. 1200
3. Kaffe og utlodning fra kl. 1300
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BUDSTIKKA
REDAKSJONEN:

ROAR LUND WAADE
Trondheimsveien 129
2040 kløfta
Mob. 91 13 64 62
E-post:
lund-waa@online.no

HELGE HELGESEN
Skotselvveien 578
3330 Skotselv
Tlf. 32 75 64 13
Mob. 47 25 61 98
E-post: 
helge.helgesen@fastlane.no

HJEMMESIDEN:
www.myklebysetra.no
Redaksjon:
ROAR LUND WAADE
HELGE HELGESEN

SCOOTERTJENESTE:
JOHN OLAFSEN
Mob. 97 53 59 30

FORSIDE:
Nysgjerrig røyskatt på setra 
2006
Foto: Helge Helgesen

STYRET:

LEDER: SVENN BROCH 
Aasmund O. Vinjesv.5
1511 MOSS
Tlf. 69 27 19 69
E-post: 
svenn.broch@ufob.dep.no

ANSV. SOMMERARR:
ARVE KILEN
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2318 HAMAR
Tlf. 62 53 12 25
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E-post: 
arve.kilen@abhamar.no
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MYKLEBYSETRA VEL
__________________________________

BUDSTIKKA JUBILERER!

Det er i år 10 år siden første utgaven av Budstikka ble sendt ut 
til medlemmene. Førsteutgaven i 1997 var et brettet A4 ark i 
farge lys grønn, og som ble sendt ut til medlemmene til påske –
først og fremst som informasjon om arrangementet i Myklekollen
påskeaften. Det ferdige utkastet ble ”trykket” på redaktørens 
hjemme-kopimaskin til en nokså rimelig kostnad!

Den gang var Berit Karlsen leder i arrangementskomiteen, og 
hun var sterkt delaktig i utformingen av ”bladet”. Det er Berit som 
har tegnet ”headingen” til Budstikka – den er fortsatt den samme 
som brukes i dag – ”Kari og Ola med smikklue”. 

I 1997 ble det utgitt 4 utgaver av Budstikka - til påske, sommer, 
etter årsmøtet og til jul. I 1998 og 1999 ble det gjort 5 
nummer/utsendelser pr år. De senere årene er det blitt utgitt 3 
nummer i året – til påske, sommer og jul. Kostnadene med 
utgivelsene har økt betydelig pga 4 sider med farger på
omslaget og et trykkeri står for produksjonen med å lage selve 
heftet.

I årets påskenummer ble det etterlyst de tidlige utgivelsene av 
Budstikka, da redaksjonen har forsømt seg ved ikke å ha tatt 
vare på de aller første eksemplarene. Responsen uteble ikke, vi 
har fått flere originaler og melding fra mange som samler på
Budstikka. Tusen takk! 
Vi har tatt med en kopi av førsteutgaven som et ”jubileumsbilag”

i dette nummeret.

God sommer fra redaksjonen!
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AGGREGATSTØY FRA HYTTA?
___Her er løsningen – bygg inn aggregatet___

MYKLEBYSETRAS HISTORIE
__________________________________

BOKPROSJEKTET 
Statusrapport fra arbeidsgruppa. 

Denne gangen skal vi ikke mase så mye som i tidligere 
rapporter og påminnelser! Vil bare si at vi fortsatt jobber, 
og at vi så langt har lagt ned til sammen ca 1700 timer i 
prosjektarbeidet. Også i år vil vi være til stede på
seterdagen (lørdag 21.juli) for å svare på spørsmål og ta 
imot tekstbidrag. Det er slik at vi fortsatt mangler 
opplysninger om en del setrer og hytter.
Bilder. I den grad dere ikke har innlevert det tidligere, er vi 
meget interessert i bilder fra setra, og da særlig fra ”gamle 
dager” (budeier, setergubber, krøtter, påjagere - i det hele 
tatt motiver fra setra). Men, motiver fra nyere tid er også
velkomne. Og selvfølgelig ønsker vi bilde av den enkelte 
hytte/seter. Vi kan også ta imot dias og filmer. I 
utgangspunktet er ingen bilder uinteressante eller for små. 
Sår og rifter eller gamle blasse bilder gjør ingen ting. Vi ser 
hva vi kan få ut av det. Bildene eller albumene må merkes 
godt slik at de kan returneres til eierne etter scanning/bruk. 
Ta gjerne med bildene på seterdagen, eller send dem til et 
av medlemmene i arbeidsgruppa, fortrinnsvis til Helge 
Helgesen eller Ingunn Framgården. Adressene er oppgitt i 
Budstikka flere ganger tidligere. Finnes også på
hjemmesiden. Digitale bilder kan sendes direkte via mail til 
Helge Helgesen (helge.helgesen@fastlane.no). 
Og som sagt mange ganger tidligere: Er det noe dere lurer 
på eller ønsker å diskutere i tilknytning til prosjektet, så
ikke nøl med å ta kontakt med medlemmene i 
arbeidsgruppa!
Med hilsen fra arbeidsgruppa og med ønske om en 
god sommer!
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FORENING

__________________________________
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VELKOMMEN TIL NYE 
ROGNSJØBUA!

RMJFF har gjennom to somre rustet opp foreningens hytte ved 
Rognsjøen, til å bli rene luksusen! I fjor ble det lagt inn nye 
bunn-stokker, nytt isolert furugulv og vindfanget ble revet og 
gjenreist med nye materialer. I år er det skiftet tak over den 
gamle hytte-delen – isolert med nye plater over hele bygget, ny 
pipehatt, vindfanget er innredet med kjøkkenløsning der det kan 
tilberedes et godt fiskemåltid - og brisk/vedkasse, nytt gulv – alt 
utført på dugnad av mange ivrige og engasjerte medlemmer. Og 
faktisk også ikke-medlemmer! Fra å være en trekkfull fiskebu av 
svært enkel standard, er hytta nå blitt et flott overnattingssted, 
vinterstid som sommer. 

Rognsjøen har alltid vært 
en perle, nå håper 
foreningen på, og 
oppfordrer til at enda 
flere vil bli medlemmer 
og at alle vil benytte seg 
av denne fantastiske 
plassen. Dersom du ikke 
er medlem og ønsker å
ta del i herlighetene, ta 
kontakt med Ola Enger, 
tlf. 900 88 496 eller Roar 
Lund Waade, tlf 911 36 
462. Booking av plass på
Rognjøen rettes til Joker 
Arnesen v/Finn Arnesen 
tlf 62 46 30 75.
Bildet er fra før 
restaureringen

ARRANGEMENTSKOMITEEN
MØTER TORSDAG 19. JULI KL 11:00

For tilrettelegging av danseplassen, pynting, utstyr, 
aktiviteter med mer. Ca 1 ½ times jobb. Ta med rive, 
spade, hammer og øks.

LØRDAG  møter komiteen 2 timer før arrangementet 
starter, altså oppmøte kl 09:00.

SØNDAG møtes alle igjen 10:00 for opprydding.

MUSIKKØVELSER

1. øvelse lørdag 14. juli kl. 1600
2. øvelse onsdag 18. juli kl. 1600
Spilling under setermessa fredag 20. juli kl. 1200
3. øvelse fredag 20.juli kl.1600
Oppmarsj og parkkonsert på seterdagen 21. juli.

Ta med utleverte noter. Hvis noen ønsker flere noter 
kan disse utleveres av
Terje Mathisen eller Erik Bråthen.

Hilsen musikkutvalget ved Terje og Leif E.
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MYKLEBYSETRA 
__________________________________KAMPEN OM MULTA!

Av Thoralf Mykleby
Når vi hører ordet multe er det noe  som skjer med oss. 

For oss som er oppvokst i Stor-Elvdal generelt og 
Myklebyseter - traktene spesielt så betyr ordet multe 
”krig”.

Jeg har lyst til å fortelle en liten historie fra min første 
”virkelige’” multetur.

Det var først på 1950 tallet. Jeg var vel 11-12 år. Det var litt 
ut på høsten – begynnelsen av september og turen 
skulle gå til ”Børtna”. Det var høstmulta som skulle 
plukkes. (sent modent på kjølen) Den gangen var det 
ikke å sette seg på mopeden eller ta bilen. Det var å
gå til fots fra Myklebysetra over Stenåsen og videre 
gamlestien nord/øst  for Rognsjøen til Børtna.

Det var min far, Torgal T.Mykleby og Per Andreassen 
(Skytter`n) samt hans datter Liv og meg  som skulle i 
veien. De tre førstnevnte var forholdsvis langbeinte, 
så lille meg hadde nok med å følge med på den 
steinete Rognsjøstien.

Turen fram til ”målet” gikk allikevel bra og etter å ha tatt en 
matbit og slappet av en stund var det tid for å finne 
fram multespannet og sette i gang. For multe var det 
nok av…

Men etter noen minutter dukket det opp to karer som også
var ute i samme ærend som oss.: 

Plukket multe. Da ”Skytter`n” fikk se disse to var det ikke 
lenge før han satte opp farten rett bort til de to og ga 
dem en overhaling som ikke gjør seg på trykk. De fikk 
klar
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De fikk klar beskjed om ”å dra seg dit hvor de kom fra”
(Gudbrandsdalen) for her hadde de ikke noe å gjøre.

De ble nok noe overrasket over ”mottagelsen” og det tok litt 
tid før de forstod ”alvoret”.

Etter en stund forsvant de fra vårt ”område” slik at vi ble 
alene med herlighetene.

Jeg var glad når vi endelig kom til setra igjen sent på
kvelden, ganske sliten etter en lang dag i multemyra, 
men en opplevelse rikere – og med mye fin multe!!!

I ettertid har det blitt mange multeturer, men denne 
spesielle turen glemmer jeg aldri.

GOD SOMMER.                            GODT MULTEÅR

Rena, mai 2007   ThM
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PÅSKESKIRENNET 2007
Etter en påske med mye vind og hardt føre, ble det atter en fin 
dag Myklekollen påskeaften. Publikum og utøvere møtte opp og 
skapte stemning i bakken. Juryen vurderte om det var ansvarlig å
arrangere Skarvsleppet på grunn av det harde føret. Resultatet 
ble at starten ble trukket med i skogbandet for å dempe farten. 
Det gikk bra uten fall og skader. Utfor, hopp og idealtid ble 
avviklet i rekordfart og kiosk- og loddsalg gikk som vanlig bra. 
Årets sponsor var Søkkunsjøen Fisk og Vilt  v/ Ragnhild og 
Helge Krogh.
Resultatlista er skrevet med forbehold om feil. Arrangementet 
foregår jo feltmessig og ikke alt går rett inn på data. Lengder 
angitt i ”Myklemeter” varierer gjerne noe fra år til år. Årets 
lengste hopp ble målt til 31,5 meter som ble prestert av Rune 
Arnesen i eldste gutteklasse. Han var derved også ble beste 
hopper med høyest poengsum.

Bakkesjefen, Hans Andersen var i alle fall fornøyd…
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UTFOR
6 år og yngre
1. Torjus Gåsvær 6,8 sek
2. Tobias Johansen 7,4 sek
3. Aris Vaporakis 7,6 sek
4. Nicolai Vaporakis 8,3 sek
5. Ingrid Eng 14,1 sek
6. Sivert Eng 15,9 sek
7. Aksel Baarstad 16,7 sek

6 år og yngre med ledsager
1.   Åsne Langesæter 5,6 sek
1.   Mari Langesæter 5,6 sek
3.   Ada Iselin Hethey Bakke 5,9 sek
4.   Ole Linna 6,3 sek
5.   Nils Lyngbø 6,4 sek
6.   Wilde Greni Arnesen  6,5 sek
7. Sarah Fremgaarden 7,1 sek

7 – 8 år
1.   Aleksander Lingstad 6,9 sek
Tirill Enrusten Øverli 13,8 sek

HOPP
6 år og yngre
1.   Torjus Gåsvær 49,5 poeng
2. Tobias Johansen 42,0 poeng

7 – 8 år gutter
1.   Ola Martin Gåsvær 55,0 poeng
2.   Mads Greni Arnesen 48,0 poeng
Torger Vest gård 46,5 poeng
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9 – 10 år jenter
1.   Anna Arnesen Verhaug 52,0 poeng
2. Tone Merete Aune 51,0 poeng

9 – 10 år gutter
1.   Sondre Granheim 54,0 poeng
2.   Isak Øverli Melvær 48,5 poeng
3. Håkon Lyngbø 48,0 poeng

11 – 12 år jenter
1.   Marthe Gimse 56,0 poeng
2. Mathilde Bergerskogen 53,5 poeng

11 – 12 år gutter
1.   Sølve Hunn 62,5 poeng
2.   Vemund Vaskinn 61,5 poeng
3.   Colin MacDonald 57,5 poeng
4. Henrik Viken 55,0 poeng

13 – 14 år jenter
1.   Nina Sølvberg 62,0 poeng
2. Karoline Eng 58,5 poeng

15 – 19 år jenter
1. Sigrid Vaskinn 56,0 poeng

15 – 19 år gutter
1.   Sindre Hunn 61,5 poeng
2.   Jonas Glesaaen 60,0 poeng
3.   Mathias Eng 56,0 poeng
4.   Per Aksel Krogh 54,5 poeng

20 – 39 år gutter
1.   Frank Helge Johansen 70,0 poeng
2.   Jo Gunnar Håkonsen 67,5 poeng
3.   Thomas Asphaug 66,0 poeng
4. Martin Asphaug 57,0 poeng
5. Tore Baarstad 56,5 poeng
6. Simen Bakke 56,0 poeng
7. Øyvind Gard Knutzen 54,0 poeng

40 år + jenter
1. Anne-Lise Vest gård 52,0 poeng

40 år + gutter
1.   Rune Arnesen 70,5 poeng
2.   Thomas Bergerskogen 66,5 poeng
3.   Johan Fredrik Remmen 61,5 poeng
4.   Torgrim Jacobsen 60,0 poeng
5.   Bjørn Vestgård 59,5 poeng
6.   Morten Hunn 58,5 poeng
7.   Terje Glesaaen 58,0 poeng
8. Hans Andersen 57,5 poeng

IDEALTID
Stutt-tid (13,25)
1. Pål Bergerskogen
2. Simen B. Messelt
3. Stine Sofie Strømland

Langtid (23,12)
1. Aris Vaporakis
2. Nikolas Vaporakis
3. Kari Groth
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Skarvsleppet
Jenter 15 – 50 år
1. Sigrid Vaskinn
2. Aud Drotningsvik

Gutter 7 – 15 år
1. Sølve Hunn
2. Vemund Vaskinn
3. Colin MacDonald
4. Ola Martin Gåsvær

Gutter 15 – 50 år
1. Rune Arnesen (vinnertid 3 min 50 sek)
2. Sindre Hunn
3. Per Aksel Krog
4. Arne Langsæter
5. Erik Martinsen
6. Håvard Høie
7. Øyvind Gard Knudtzen

Gutter 50 +
1. Hans Andersen
2. Torgrim Gåsvær
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