Årsmelding for sesongen 2016

Tillitsvalgte
Hilde Anette Eikeland (Asplan Viak): Leder
Øistein Stemme (Hordaveg): Nett- og dataansvarlig
Nora Seim Pettersen (Bergen Kommune): Terminlisteansvarlig
Matti Torgersen (Hordane): Materialforvalter
Berit Tvedt (Bergenslærerne): Premieansvarlig
Arrangementer
Det har i årets sesong blitt arrangert 17 løp medregnet stafetten. BM Lang og Natt fikk vi
dessverre ingen arrangører til. Sesongen startet 6. april med gateløp på Slettebakken, og ble
avsluttet i Mathopen/Alvøen 28. september.

Totalt antall deltagere i 2016 på de 16 løpene utenom stafetten var 4898, hvilket utgjør en
nedgang på 788 sammenlignet med 2015, da vi hadde 5686 deltagere fordelt på 19 løp. (I
2014 var det 5650 deltagere fordelt på 18 løp.) Gjennomsnittlig antall deltagere pr. løp for de
16 ordinære løpene (stafett ikke medregnet): 303, mot 307 i 2015, 324 i 2014 og 337 i 2013.
Med andre ord synkende deltagelse de fire siste sesongene. Flest deltagere, 393, var det også i
år Tryg som oppnådde på sitt løp i Kanadaskogen 11. mai. (I 2015 var høyeste deltagerantall
404.) Færrest deltagere, 231, var det på Eikner BILsitt løp på Solbakkefjell 24. august.

Den store anskaffelsen til orienteringsgruppen i 2016 har vært innkjøp av ny henger som ble
levert sommeren 2016, og som ble brukt i høstsesongen. Hengeren har god plass til utsyr, og
gjør det lettere for arrangørene å arrangere løp. En stor takk til bedriftsidrettskretsen for
hengeren. O-utvalget har hatt to dugnader for sjekk av utstyr før sesongen, samt innstallering
av utstyr i hengeren.
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Det har ellers vært kjøpt inn noe utstyr, bl.a. nye kasser til oppbevaring av utstyret, 2 nye
startbukker, 20 nye postflagg, i tillegg til merkebånd og termopapir.

Ønske om noe nytt utstyr, først og fremst bord og stoler, samt ny resultattavle er ytret. På
grunn av kostnadene til ny henger, har vi måttet utsette innkjøp av dette. Dette bør etter
styrets vurdering kjøpes inn før neste år. I tillegg vil det være behov for å anskaffe noen nye
postbukker grunnet at det mangler et par bukker, og at et par bukker ikke lenger fungerer.
Utenom dette vurderer styret at vi har tilstrekkelig med utstyr for neste sesong.
Betalingsløsningen Vipps ble innført og brukt på de 4 siste løpene, der HSI Bil var først ut
med å teste. Bruken har vært god første løp 54 innbetalinger, andre løp 65 innbetalinger,
tredje løp 71 innbetalinger, fjerde løp 69 innbetalinger. Håper at løsningen blir benyttet
videre, da med oppdatert oppgjørsskjema.

Utmerkelsen for årets arrangement går til CSC for stafetten på Åstveitskogen.
Vi gratulerer med et godt arrangement med bra løyper i en fin ramme.

Vinner av klubbrankingen ble også i år Bergenslærerne BIL med 163742 poeng.
Vi gratulerer! Nummer to ble Universitetet BIL med 160500 poeng, mens Statoil BIL fikk
tredjeplassen med 160290 poeng. Vi merker oss at Universitetet har klatret jevnt og trutt fra 5
plass i 2013. Klarer de å nekte Lærerne sin 4. seier på rad til neste år?

Vi har opplevd sesongen som godt gjennomført med mange fine løp. Veldig stas at
arrangørene har benyttet seg av Vipps som betalingsløsning.

O-utvalget takker alle arrangører og frivillige for fine arrangement gjennom sesongen.

O-utvalget takker for en fin sesong - en spesiell takk til medlemmene som nå går ut
av utvalget for innsatsen gjennom to år.

Hilde Anette Eikeland
Øistein Stemme
Nora Seime Pettersen
Matti Torgersen
Berit Tvedt
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