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Bergen orienteringsutvalg 

23.11.22 
 

1. Valg av ordstyrer og referent 
Anders Scisly Sagevik ble valgt. 

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

3. Budsjett 
Spørsmål og svar: 

- Hva får O-utvalget igjen for sitt bidrag til kretsen? 

o Svar: O-utvalget kjenner ikke til alle tjenestene kretsen bidrar med. Vi vet at kretsen 

bidrar med regnskap, promotering på kretsens sider og tilhengeren. Kretsen har 

utarbeidet posteren til nybegynnerkurset, og sendt ut invitasjon til nybegynnerkurset 

til sine nyhetsbrevmottakere. Kretsen har også skrevet søknad om støtte til 

nybegynnerkurset. O-utvalget vil jobbe for å bli bedre kjent med og bruke tjenestene 

kretsen kan bidra med. 

- Hvordan blir bidraget til kretsen satt, og hvordan er det i forhold til andre aktiviteter? 

o Vi kjenner ikke til hvordan bidraget fra orientering eller andre aktiviteter blir satt 

eller regnet ut. Vi vil tro at forventningen i stor grad baserer seg på historikk. Vi har 

forsøkt å få synliggjort at antall starter i bedriftsorienteringen har falt, som igjen 

fører til færre startkontingenter og mindre penger. 

- Har en sett på andre rimeligere premier eller å kutte premiering helt? 

o O-utvalget har sett på mange ulike muligheter. Vi ser at mange sliter seg gjennom 

regnfylte løp på høsten for å få nok løp til å motta glass, mens andre har så mange 

glass fra før at det er mindre viktig. Vi tror at vi ved å kutte glass til klassevinnere vil 

klare å redusere kostnaden til premier uten at det medfører en betydelig nedgang i 

antall startende. 

Beslutning: 

- Miniårsmøtet støtter o-utvalgets vurdering 

4. Planer og prioriteringer for 2023 
Nybegynnerkurs: 

- Det ser ut til at det kan bli et veldig bra oppmøte på det planlagte nybegynnerkurset i april. 

O-utvalget oppfordrer alle klubber og løpere å spre invitasjonen videre. 



- O-utvalget vil forsøke å sende ut liste med påmeldte deltakere til klubber for å oppmuntre 

dem til å stille med veiledere og gi deltakerne god oppfølging. 

Terminliste: 

- Det mangler fortsatt arrangør til 3 løp på terminlisten. Et av dem er et nattløp. 

- Det er begrenset mulighet hos lokale orienteringslag til å ta på seg flere arrangementer. 

- O-utvalget tar direkte kontakt med de klubbene som ikke allerede har tatt på seg å være 

teknisk arrangør for et bedriftslag i år. 

- En ser på muligheten for at mellomstore klubber kan slå seg sammen for å gjennomføre 

arrangementer. 

- En annen mulighet er at større klubber kan ta på seg mer enn et løp. 

 

Deltakere på det ekstraordinære miniårsmøtet 
Nr Navn Klubb 

1 Anders S. Sagevik DNB BIL 

2 Kristoffer S. Monsen Hordaveg 

3 Nora E. Pettersen Bergen Kommune BIL 

4 Øistein Paulsen Bergenslærerne BIL 

5 Dagfinn Hole Rolls Royce / Bergen Engines 

6 Kristian Hj. Falch NHH 

7 Signy Aud Rusten Equinor 

 


