
Referat 
Miniårsmøte Bergen orienteringsutvalg 

23.11.22 
 

1. Valg av ordstyrer og referent 
Ragnhild Balsvik og Hilde Haugse valgt. 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent, ingen kommentarer. 

3. Årsmelding 
Gjennomgått i møtet. Ingen kommentarer. 

4. Regnskap for 2022 
Inntekt: 137.028,- (35,- pr deltager pr løp + brikkeleie). 

Kostnad: 90.659,-, hvorav 60.000,- til premier. 

Resultat: 46.369,-. Forventning fra kretsen var 79.000,-.  

• Årsak til avvik er hovedsakelig at pris på premier har steget betraktelig de siste årene. 

 

Spørsmål: 

• Hvordan har resultatutviklingen vært de siste årene? 
o Før pandemien lå bidraget fra orienteringen inn til kretsen i størrelsesorden 80 000-100 000 

kr pr år 

 

5. Saker fra O-utvalget 

Terminlisten for 2023, statusorientering 
Terminlisten ble presentert. 3 ordinære løp + nattløp mangler fremdeles arrangør. 

 

Innspill: 

• Kommentar fra o-utvalget: Det er mange klubber som har få deltagere. Dette er kanskje noe av årsaken til 
at det ikke er så lett å få klubber til å stille som arrangør. 

• Bedriftsklubber kan be om støtte fra orienteringsgrupper i lokale idrettslag. 

• Viking har ikke kapasitet til å ta på seg arrangementer. Har allerede sentrale løpere i flere av de oppsatte 
løpene. 

• Aktuelt at flere mindre klubber går sammen om å arrangere? Det er mer krevende mht logistikk. Kan 
forsøke en henvendelse til mindre klubber om dette. 

• Hva om o-utvalget kobler mot et lokalt idrettslag som kan lage kart og planlegger løpet for 
bedriftsklubbene, mot betaling? Når arbeid for terminliste 2024 starter kan o-utvalget spørre om klubbene 
vil ha arrangement av type A (gjøre alt selv), eller type B (arrangement der en betaler for hjelp til  
løypelegging). 



• De utfordrende rollene i et arrangement er løypelegger og data-ansvarlig.  
o Opplæring i data kan o-utvalget tilby. 

 

Til diskusjon: premiering 
Innspill: 

- Glass for å delta på et antall løp er positivt!  

- Glass for å vinne klassen er kanskje ikke like viktig. 

- Vi bruker ikke 20.000,- på utstyr hvert år? I 2021 brukte vi kun 2000,-. 

- Bruk av penger: 

o Heller støtte klubber til å arrangere, enn å bruke mye på premiering. 

- Leiebrikker: 

o Billigere å leie brikke enn å kjøpe brikke. Det bør koste mer å leie? 

- Kan øke kontingent fra kr 100,- til 110,- slik at både klubb og krets får en økning på kr 5.  

- Karttrykking koster! Klubbene tjener ikke nødvendigvis penger på å arrangere. 

o Noen har endret fra kart i plastpose til vannbestandig kart som koster mer. 

- Forhåndspåmelding for å ikke trykke for mange kart. 

o Bedriftsidretten har ikke tilgang til Eventor til forhåndspåmelding. 

o Kan bruke andre løsninger, men integrasjoner mellom systemer er ikke helt enkelt. 

o Det er tvilsomt om forhåndspåmelding vil løse problemet med at en må trykke opp litt ekstra 

kart. 

- Kan vi påvirke til å få systemer som snakker bedre sammen? 

- Gjenbruk av kart – er det mulig? 

o Mulig dersom det ikke er for langt mellom mål og start. 

o Utfordring med at løpere vil ha med seg kart hjem, men alle kart blir lagt på nett      . 

- Bytte type glass til noe som er billigere? 

- Gavekort i stedet for glass? 

 

6. Innkomne saker 

Fra Hordaveg:  
På miniårsmøtet i 2021 ble det vedtatt at vi skulle ha en B-kort løype. Bakgrunnen er at vi har en del eldre 

løpere som er gode til å orientere, men at løpsstyrken ikke er det det en gang var. Mao. at B-løype er passe 

vanskelig men for lang. Følgende ble vedtatt 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. 

 

Hordaveg er positiv til forslaget fra 2021, men påpeker at en må være tydelig mhp. hva en kaller de nye 

løpsklassene.  Vi foreslår at klassene for 2023-sesongen får følgende betegnelser: A, BL, BK, C og N. De nye 

klassene blir da B-lang (BL) og B-kort (BK). 

O-utvalget sin innstilling til vedtak: 

A: Miniårsmøtet opprettholder vedtaket fra årsmøtet i 2021 om å innføre en B-kort løype fra 2023 
sesongen. 
B: Klassene for 2023-sesongen får følgende betegnelser: A, BL, BK, C og N. 

 

Innspill: 

- Vi har tre problemer, og det største er å skaffe arrangører. Legger man til 25 % arbeid er det stor fare 
for at færre klubber ønsker å være arrangør! 

- Equinor ønsker ikke oppdeling i to B-løyper, men ønsker å gjøre A- og B-løypene kortere (f eks maks 
3,5 km på A, og 2,5 km på B). 



- Tanken med B-kort var at man tar vekk et par poster på dagens B-løype. Det vil imidlertid kunne 
medføre en lite interessant BK, men litt rare strekk. 

- En ekstra B-løype vil medføre mer premiering (noen skal vinne BK også, i alle klasser). 

- Mye svinn, mange kart som kastes! Kan vi få til forhåndspåmelding for å få mer forutsigbarhet mht ant 
kart som skal trykkes? 

- Flere som mener at en løype til er unødvendig. 

- Det er ikke lengden på løpene, men vinnertiden det er satt anbefalinger til. Både terreng og lengde 
påvirker vinnertid. 

 

Beslutning: 

- Enstemmig flertall for å IKKE opprettholde vedtaket fra 2021. 

- Enighet om å jobbe for noe kortere vinnertid/løype på A- og B-løypene. 

 

Fra Bergenslærerne: 
Forslag 1: 
Vi ønsker stafett og nattløp inn igjen på terminlisten. Tidligere ble det gitt en kompensasjon på 5 000 kr. til 
arrangørene av disse løpene siden oppmøtet er lavere enn på vanlige løp. Det ønsker vi gjeninnført. Nattløpet 
bør være bynært. 

 

O-utvalget sin vurdering: 

- Kretsen fokuserer på å gi tilskudd som vi kan argumentere fører til økt rekruttering, og var i fjor ikke 
villig til å gi kr 5000 i tilskudd til nattløp, men ville gi tilskudd til premiering blant nybegynnerne. Med 
dagens budsjettforbruk til glasspremier anser o-utvalget det som lite realistisk å få et tilskudd på kr 
5000 fra kretsen til arrangør av nattløp. O-utvalget har ikke fått arrangører til stafett i 2021 eller 2022, 
og fikk ikke arrangør til nattløp i 2022. Dersom arrangører melder seg til stafett eller til nattløp er det 
flott, men o-utvalget ønsker ikke at disse arrangementene skal gå på bekostning av vanlige løp med 
større deltakelse.  

 

Innspill: 

- Kan være at ingen ønsker å arrangere nattløp når man ikke får tilskudd. Burde fortsette å påvirke 
kretsen til å gi tilskudd. 

 

Beslutning: 

- Diskusjonen tas videre i budsjettdiskusjon på ekstraordinært årsmøte. 

 

Forslag 2: 
Vi ønsker maks. to sprintløp pr. år, og da helst i begynnelsen og slutten på sesongen. 

 

O-utvalget sin vurdering: 

- Det er vanskelig nok å fylle terminlista med tiltrekkelig antall løp, og o-utvalget ønsker derfor ikke å 
legge slike føringer på arrangørene.  

 

Innspill: 

- Mange som ikke løper sprintløp, så klubbene tjener mindre på sprintløp. 

 

Beslutning: 

- Miniårsmøtet støtter o-utvalgets vurdering. 

 

Forslag 3: 
Fortsett med nybegynnerkurs. Det er veldig bra at det blir gjort litt stas på nybegynnerne slik det ble gjort i år.  

 



O-utvalget sin vurdering: 
O-utvalget satser på å få arrangert nybegynnerkurs i forkant av neste sesong. O-utvalget kommer til å be 
kretsen om støtte til dette for å evt kunne få hjelp av en orienteringsklubb til å arrangere kurs.  
 
Innspill: 

- Kan ha deltageravgift på nybegynnerkurs. I 2022 var kurset gratis for deltagerne. 

- Vi kan sannsynligvis søke om midler til nybegynnerkurs, f eks et kurs på engelsk. 
 

 

Fra HSI: 
Innspill om også å forsøke å få til en eller to o-tekniske økter for viderekommende: f eks på kurvekart. 
 
Kommentar/innspill: 

- O-utvalget har ikke lyst til å forplikte seg til noe her. 

- Tidligere var det store kurs på Sandsli med tilbud både for nybegynnere og viderekomne. 
 

7. Nye representanter til O-utvalget 
Håkon Haugland og Ragnhild Balsvik går ut. 

 

Bergen kommune og DNB skal stille med en representant hver til o-utvalget for sesongene 2023 og 2024. 

Inn kommer: 

- Nora Seim Pettersen, Bergen kommune 

- Anders Sagevik, DnB 

 

8. Eventuelt 
- Bør N-løype ha postbeskrivelse i tillegg til symbol? 

o Vi følger beskrivelsene i arrangørnotat, og da skal det ikke være med. 

- Tilhenger må tas med på alle løp fordi der ligger førstehjelpsutstyr og hjertestarter! 
o Må inn i arrangørnotat. 

- Evaluering av løp ble gjort tidligere. Noe vi bør starte med igjen? 

- NB!: Det nye o-utvalget kaller inn til ekstraordinært miniårsmøte der budsjett og prioriteringer 2023 blir 
diskutert, tentativt februar 2023. 

 

Ekstra: Innlegg fra Brit Helen Simmenes om Kretsen og økonomi 
Noen punkter fra presentasjonen: 

- Gledelig med høy aktivitet og stor deltagelse på nybegynnerkurs! 

- Klubbene kan reklamere internt også for andre aktiviteter innen Bedriftsidretten. 

- Orientering har egen hjemmeside-plattform. Kan være aktuelt å flytte over til felles plattform som 

bedriftsidretten har. 

- Har markedsavtaler med forhandlere av utstyr og premier. 

- Flere muligheter for å søke om tilskudd, f eks til inkludering eller rekruttering! 

- Bedriftsidretten er en organisasjon med 3,5 årsverk pga mange frivillige. Den skal ikke gå med 

overskudd. 

- Kretsen har en forventning på 80-100.000 fra Bergen o-utvalg basert på flere forhold (aktivitet, vekst, 

….). Dersom vi ikke får dette til vil vi ikke bli ekskludert, men vi kan få støtte til å bedre det som evt 

ikke går bra. 

Se ellers Brit Helen sin presentasjon i eget vedlegg. 



Spørsmål og svar: 

- Hvor mye har o-laget bidratt med pr år tidligere? 

o Svar: Før pandemien har vi ligget på ca 80.000,- pr år. 

- Hvorfor har bidraget gått ned 40.000,- i 2022 ift tidligere år? 

o Premiekost har økt med 40.000,- siste året! 

o Litt mer utstyr er kjøpt inn siste året ett tidligere. 

- Er budsjett/regnskap for o-utvalget tilgjengelig på nett? 

o Svar: Ikke ennå. Brit Helen kan dele dette når det er klart. 

 

Deltagere på miniårsmøtet 
Nr Navn Klubb 

1 Grete Lind HSI 

2 Birgitte Gjerde HSI 

3 Kjell Erik Myre Hordaveg BIL 

4 Jan Haugland Tryg BIL 

5 Kristian Hj. Falch NHH 

6 Heikki Savolainen UBIL 

7 Vibeke Mjaatveit DNB BIL 

8 Dagfinn Hole Rolls Royce / Bergen Engines 

9 Øistein Paulsen Bergenslærerne BIL 

10 Trygve Buanes HVL 

11 Hilde Haugse Eviny BIL 

12 Øistein Stemme FHI 

13 Kristoffer S Monsen Hordaveg 

14 Ragnhild Balsvik Fisken 

15 Håkon Haugland Equinor 

 


