
Referat Miniårsmøte 2021 

Onsdag 24. november 2021, kl. 18.30-20.30 i Idrettens hus, Brann Stadion  

Til stede: 

Bjørn Batalden, BKK/Eviny 

Hilde Haugse, BKK/Eviny 

Kjell Erik Myre, Hordaveg 
Kristian Hj. Falch, NHH 

Jan Haugland, Tryg BIL 

Dagfinn Hole, Rolls-Royce 
Øistein Paulsen, Bergenslærerne BIL 

Rolf Nord, Eikner BIL 

Torbjørn Bygstad, Equinor BIL 
Håkon Haugland, Equinor BIL 

Ørjan Totland, UBIL 

Karen C. Kayser, SBanken 

Ragnhild Balsvik, Fisken BIL 
Øistein Stemme, Folkehelseinstituttet 

 

 

1. Valg av ordstyrer og referent 

Ragnhild Balsvik ble valgt til ordstyrer og Øistein Stemme til referent. 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

3. Årsmelding 

Godkjent. 

4. Regnskap for 2021 

Regnskapsrapport fra Vestland bedriftsidrettskrets ble lagt frem, kommentert og tatt til 

etterretning med følgende merknad: 

Inntekter hittil i år, 58.842,-, er mindre enn deltagerantall ganger kretsandel, 2068 * 35,- = 

72.380,-, hva skyldes det? Ragnhild B. skal sjekke det med kretsen. 

5. Saker fra O-utvalget 

A. Terminlisten for 2021, statusorientering. 

Foreløpig terminliste ble lagt fram. Alle løpsdatoer har arrangør, bortsett fra 8. juni (satt 

opp med stafett), 21. sep og 5. okt (satt opp med nattløp). NHH tar på seg vanlig løp 8. 

juni. Litt diskusjon om stafett, den utgår i 2022.  

Ingenting formelt i veien for at flere små klubber kan samarbeide om ett løp.  

Ang. støtten fra kretsen til nattløp: O-utvalget bør sørge for en generell søknad som 

kan sendes kretsen. For nattløp 2022 bør o-utvalget sende søknad til kretsen om støtte 

så fort som mulig, og når kretsen har gitt tilsagn sendes det ut ny forespørsel til 

klubbene om å arrangere nattløp. 

B. Orientering om plan for nybegynnerkurs før sesongstart 2022. 

HSI v/Turid Rognsvåg kan antagelig arrangere, evt bistå. 



C. Orientering om at betaling for løp fra og med 2022 sesongen skal kun foregå på vipps. 

D. Endring i arrangørnotat: slutte med resultatservice på samlingsplass. 

Bred enighet om dette. 

E. Økonomi og budsjett. 

Det ble orientert om at det har kommet signaler fra kretsen om at de kan komme til å 

ønske eller krever mer penger fra oss, dvs. øke den nåværende andelen på kr 35,- av 

startkontingenten som går til kretsen. O-utvalget ønsker at andelen på kr. 65,- som går 

til arrangørklubbene ikke senkes. Glasspremiene er den største utgiftsposten vår. Det er 

stor usikkerhet om deltagerantallet til neste år.  

Diskusjon rundt dette. Hva hvis kretsen vedtar å øke sin andel opp fra kr. 35,-? Da kan 

vi f.eks. øke deltageravgiften opp fra kr. 100,- med mer enn kretsens økning slik at 

klubbene også får en økning. Kan vi minske våre utgifter, primært til glass, slik at 

kretsen får større overskudd fra oss uten å øke sin andel? Heve terskelen for antall 

glassløp? Vi ønsker verken å øke deltageravgiften eller gjøre det vanskeligere å få glass 

siden nyrekruttering og det å holde på allerede aktive løpere sannsynligvis blir en 

utfordring i 2022. 

6. Innkomne saker 

A. Fra Bergenslærerne BIL: Det har kommet en del tilbakemeldinger på at C-løypen har vært 
både for lang og for krevende. I oppmannsnotatet står det: «En C-løype skal være variert, 
men strekkene skal ikke gi for store o-tekniske utfordringer og være knyttet til ledelinjer. 
Postene skal plasseres i nærheten av tydelige holdepunkter.» Dette må løypeleggeren 
følge.  
 
Diskusjon rundt dette. Ikke noe vedtak, men forslag om at o-utvalget tar kontakt med 
arrangører, primært løypelegger, løpsleder og kontrollør, i god tid før løpene for å minne 
dem på og bevisstgjøre dem på bestemmelsene i Oppmanns- og arrangørnotatet om 
løypenes vanskelighetsgrad mm. 
 

B. Forslag til vedtak fra Bergenslærerne BIL: B-løypen deles i en B kort og en B lang løype. 

Dette kan gjøres ved å ta bort et par poster i B lang. Vanskelighetsgraden skal være den 

samme i B- løypen som den er nå. 

 

Begrunnelse: Mange løpere, og da spesielt eldre, har etter hvert valgt å løpe C-løypen i 

stedet for B-løypen for å få en kortere løype. Vi foreslår at o–utvalget ser på muligheter 

for en kortere B-løype. 

Vurdering fra o-utvalget: Fordi arrangører allerede har sagt ja til arrangement i 2022 med 

utgangspunkt i dagens ordning, kan et eventuelt slikt vedtak tidligst gjelde fra 2023. Det 

må vurderes om en ekstra B-løype innebærer for mye ekstraarbeid for arrangørene. 

 

Forslaget ble endret litt og vedtatt som følger med 7 mot 5 stemmer: I tillegg til dagens 

B-løype innføres en B-kort løype med samme vanskelighetsgrad som dagens B-løype. 

Dette gjelder fra og med 2023-sesongen. Vedtaket kan revurderes på Miniårsmøtet 2022. 

 



C. Fra Bergenslærerne BIL: Vi ønsker at o–utvalget ser på muligheten av forhåndspåmelding 

til bedriftsløpene, for eksempel på Eventor. Her melder man seg på innen en tidsfrist. Det 

vil gi arrangøren en god pekepinn på hvor mange kart som skal trykkes i de ulike løypene. 

Betalingen skjer som i dag med Vipps selve løpsdagen. 

Vurdering fra o-utvalget: O-utvalget ønsker ikke å innføre en ordning med 

forhåndspåmelding. 

 

Forslaget ble frafalt, dels pga. at bedriftsidretten ikke har tilgang til Eventor. 

 

D. Forslag til vedtak fra Bergen kommune BIL: Alle løypekart legges ut på nett etter 

gjennomført løp. 

 

Begrunnelse: I løpet av året er alle løypekart lagt ut i terminlisten, med bakgrunn i at alle 

kart ble inndratt ved målgang pga koronaregler. Forslaget er at dette videreføres som fast 

regel. Det er nyttig informasjon å se de andre løypene i arrangementet. Spesielt for 

nybegynnere vil det være nyttig å se løype/vanskelighetsgrad i C-løypen. 

Vurdering fra o-utvalget: Hver enkelt arrangør må klarere dette med karteier før o-

utvalget kan legge dem ut. 

 

Det blir ingen endring fra dagens ordning. 
 

7. Nye representanter til O-utvalget  

Hilde Haugse, BKK/Eviny (materialforvalter) 

Kristoffer Sandvik Monsen, Hordaveg (premieansvarlig) 
 

Karen Kayser (Sbanken) og Ørjan Totland (UBIL) går ut av O-utvalget. 

 

Til slutt:  

Litt diskusjon og idemyldring om rekruttering. F.eks. kan klubber kjøpe inn rekrutteringspakker 

(https://www.idrettsbutikken.no/silva/2380070039/rekrutteringspakke-kun-for-klubber-i-norsk-

orientering) med kompass og løperbrikke ved å alliere seg med klubber i Norsk Orientering. Inviter 

gjerne med kollegaer personlig til løp, å bare henge opp en lapp på arbeidsplassen har sjelden 

særlig effekt. 

Utdeling av glass før og etter møtet. 

 

Referent 

Øistein Stemme  

https://www.idrettsbutikken.no/silva/2380070039/rekrutteringspakke-kun-for-klubber-i-norsk-orientering
https://www.idrettsbutikken.no/silva/2380070039/rekrutteringspakke-kun-for-klubber-i-norsk-orientering

