Årsmelding for sesongen 2017

Tillitsvalgte
Berit Tvedt (Bergenslærerne): Leder
Øistein Stemme (Hordaveg): Nett- og dataansvarlig
Jan Lohne (Skogselskapet): Terminlisteansvarlig
Matti Torgersen (Hordane): Materialforvalter
Siren Hopland (NextGenTel): Premieansvarlig

Arrangementer
Det har i årets sesong blitt arrangert 16 løp medregnet nattløpet. Gledelig at vi i år fikk
arrangører til både BM Lang og Natt. Dessverre måtte stafetten som DXC BIL (tidl. CSC)
skulle arrangert i august avlyses pga. sykdom. Sesongen startet 19. april med sprint/gateløp på
Apeltun, og ble avsluttet med nattløp på Fantoft 4. oktober.

Totalt antall deltagere i 2017 på de 16 løpene var 4545, hvilket utgjør en nedgang på 353
sammenlignet med 2016, da vi hadde 4898 deltagere fordelt på 16 løp. (I 2015 hadde vi 5686
deltagere fordelt på 19 løp, i 2014 var det 5650 deltagere fordelt på 18 løp.) Gjennomsnittlig
antall deltagere pr. løp for de 16 løpene 284, mot 303 i 2016, 307 i 2015, 324 i 2014 og 337 i
2013. Med andre ord synkende deltagelse de fem siste sesongene. Flest deltagere, 392, var det
på Statoil sitt løp i Kanadaskogen/Varden 3. mai. Færrest deltagere utenom nattløpet, 243, var
det på NHH BIL sitt løp i Knarvik 16. august.

Ved begynnelsen av sesongen ble det kjøpt inn 6 klappstoler og 4 bord. Dette har vært savnet
lenge av arrangører, og det er gjort mulig ved at vi har fått en større tilhenger. Det ble også
kjøpt inn en kabelsnelle slik at arrangører kan ha tilgang til strøm fra lenger avstand, samt
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oppbevaringsbokser til kart. Førstehjelpsutstyret er blitt supplert, og det er kjøpt inn et nytt
tilhengeradapter.
Etter styret sin vurdering fungerer den nye tilhengeren godt, og har gjort det langt mer
oversiktlig og lettere for arrangørene.
O-utvalget retter stor takk til Skogselskapet og Jørgen Frønsdal som har stilt plass til
disposisjon for hengeren både vinteren 2017 og vinteren 2017/18. Alternativet er at hengeren
står utenfor HBIK ved Brann stadion, men styret mener dette ikke er en god plassering av
sikkerhets hensyn. Sommeren 2017 var hengeren plassert hos materialforvalter.

Utmerkelsen for årets arrangement går til HSI (Haukeland Sykehus Idrettslag) for løpet i
Stendskogen 6. september.
Vi gratulerer med et godt arrangement!

Vinner av klubbrankingen ble også i år Bergenslærerne BIL med 142054 poeng.
Vi gratulerer! Nummer to ble også i år Universitetet BIL med 140614 poeng, mens Haukeland
Sykehus IL fikk tredjeplassen med 136724 poeng.

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.

Berit Tvedt
Øistein Stemme
Jan Lohne
Matti Torgersen
Siren Hopland
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