Innkomne forslag Miniårsmøte 2018
Fra Skogselskapets bedriftsidrettslag:
1. Forslag til endring av godkjent løp i ranking
Dagens regler fører til at løpere fra det arrangerende lag ikke får rankingpoeng.
Dette mener vi er feil- og foreslår at alle som har fullført løp får rankingpoeng uavhengig om løpers lag er arrangør.
Begrunnelse:
•
•

•

Vi registrerer at det stadig blir vanskeligere å få arrangører – det må heller motiveres til å arrangere enn å bli
«straffet»
Vi registrerer og at flere arrangører har hjelp fra orienteringsgrupper i aktive lag t.d. Gneist/Viking m.fl. Det
er flott, men i hvilken i grad skal da løpere fra det fiktive arr.lag ekskluderes fra rankingpoeng. Her blir det
gråsoner.
Vi må stole på samvittigheten/sportsånden at løpere fra arrangerende lag ikke tilegner særfordeler

O-utvalgets innstilling:
Ingen spesiell innstilling for eller mot. Vi ønsker at deltagerne på Miniårsmøtet diskuterer dette, da den nåværende
ordningen har vært ønsket av klubbene tidligere med begrunnelsen at det i en del klubber har vært vanskelig å få
medlemmene til å stille opp som arrangører fordi de da ikke får rankingpoeng for det aktuelle løpet.

Fra Bergenslærerne BIL:
2. Ranking og rådsmesterskap
Bergenslærerne BIL ønsker å gjøre en endring når det gjelder rådsmesterskap og rankingløp. De siste sesongene har
rådsmesterskap i lang løype ikke talt som rankingløp.
Vi foreslår at dette også skal gjelde i rådsmesterskap normal og natt.
Forslag til vedtak:
«Ut i fra et sportslig perspektiv og ikke tekniske løsninger, foreslår vi at ingen individuelle mesterskap teller som
rankingløp.»
Begrunnelse:
I disse tre løpene kåres det rådsmestre i andre klasser / løyper enn man løper de andre onsdagene i sesongen. Altså
bytter en god del klasse. Dette vil derfor slå negativt ut for en del i noen klasser.
Et eksempel:
I lang løype i D60 er C – klassen mesterskapsklasse. En del damer som normalt løper B – løypen, velger da denne
løypen. I normalmesterskapet er D50B mesterskapsløype. D60 + velger ofte C – løypen. Nattløpet har bare en
dameklasse i B – løypen.
O-utvalgets innstilling:
Vi ønsker å droppe hele BM/rådsmesterskap-konseptet, men beholde stafett, et nattløp og et langløp i løpet av
sesongen. Da unngår vi hele problematikken med klassebytter, og datateknisk merarbeid med at noen løp ikke skal
telle på rankingen.
Subsidiært, hvis vi beholder BM-konseptet, ønsker vi å endre en del av mesterskapsklassene til lengre løyper/klasser,
spesielt på damesiden. Da ønsker vi også å gjøre alle BM-løpene (unntatt stafett) tellende på rankingen igjen for å
minimere datateknisk merarbeid.

3. Strøm til orienteringsløp
Forslag:
O-utvalget vurderer en løsning slik at vi slipper å bruke tid til å hente et aggregat. O-utvalget står selvsagt fritt til å
finne en løsning, men vi foreslår enten innkjøp av et aggregat eller en batteripakke som kan stå i utstyrshengeren.
Begrunnelse:
Noen løp må arrangeres på steder der arrangøren ikke har tilgang til strøm fra nettet. Da må vi låne aggregatet som
bedriftsidrettskretsen disponerer. Det betyr at arrangøren må kjøre ens ærend til Brann stadion både for å hente og
levere aggregatet etter bruk.
O-utvalgets innstilling:
Vi ønsker ikke å anskaffe aggregat. Anskaffelse av aggregat var en sak på Miniårsmøtet for 3 eller 4 år siden, og det
ble nedstemt da.

