Referat fra miniårsmøtet
25. november 2015
Idrettens Hus, Brann Stadion
Til stede:
Dagfinn Hole, Rolls Royce
Kjell Erik Myre, Hordveg BIL
Matti Torgersen, Hordane
Morten Rønning, HiB
Jarle Stokken, CSC
Reidar Vetti, HSI
Kristian Hj. Falch, NHH
Arne Dag Myking, DNB Bil
Ole Lauvskar, DNB Bil
Torbjørn Bygstad, Statoil
Karen C. Kayser, Skandiabanken
Bjørn Batalden, BKK BIL
Grete Lind, HSI
Otto Grahl-Nielsen, UBIL
Jan Haugland, Tryg BIL
Øistein Paulsen, Bergenslærernes BIL
Jan Terje Mikkelsen, VISMA
Øistein Stemme, Hordaveg
Terje Tangen, BKK
Nora Seime Pettersen, Bergen Kommune
Hilde A. Eikeland, Asplan Viak
Sak
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Diskusjon / Konklusjon
Valg av ordstyrer og referent
Vedtak: Ordstyrer: Jan Terje Mikkelsen
Referent: Hilde A. Eikeland
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Ansv.

Årsmelding for sesongen 2015

Styret

Tillitsvalgte
Jan Terje Mikkelsen (Visma): Leder
Øistein Stemme (Hordaveg): Nett- og dataansvarlig
Nora Seime Pettersen (Bergen Kommune): Terminlisteansvarlig
Terje Tangen (BKK): Materialforvalter
Hilde Anette Eikeland (Asplan Viak): Ordinært utvalgsmedlem
Arrangementer
Det har i årets sesong blitt arrangert 20 løp, nattløp og stafett medregnet. BM
lang fikk vi dessverre ingen arrangør til. Sesongen startet 8. april med gateløp
på Kronstad, og ble avsluttet 14. oktober med nattløp på Krohnegården.
Totalt antall deltagere i 2015 på de 19 løpene utenom stafetten var 5686,
hvilket utgjør en liten økning på 36 sammenlignet med 2014, da vi hadde 5650
deltagere fordelt på 18 løp. (I 2013 var det 6245 deltagere fordelt på 19 løp.)
Gjennomsnittlig antall deltagere pr. løp, for de 18 ordinære løpene (stafett og
nattløp ikke medregnet): 307 mot 324 i 2014, 337 i 2013, 329 i 2012 og 347 i
2011. Med andre ord synkende deltagelse de to siste årene. Flest deltagere,
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404, var det på Tryg sitt løp i Kanadaskogen 15. april. (I 2014 var høyeste
deltagerantall 407, altså
ca. det samme). Færrest deltagere, 215 (utenom nattløpet), var det på DNB sitt
løp i Munkebotn mandag 11. mai. Utmerkelsen for årets arrangement går til
Skogselskapet for løpet på Åstvedt 30. sept.
Vi gratulerer! De vant en jevn konkurranse foran CSC med stafett på Fløyen og
Bergenslærenes løp også på Fløyen.
Vinner av klubbrankingen ble også i år Bergenslærerne BIL med 168100 poeng.
Vi gratulerer! Nummer to ble Statoil BIL med 162959 poeng, mens Haukeland
Sykehus IL BIL fikk tredjeplassen med 160154 poeng. Denne seierspallen er
identisk med fjorårets.
Utvalget har hatt jevnlige møter og har vært i løpende kontakt med
bedriftsidrettskretsen.
Kommunikasjonen har i år vært meget god. Vi håper dette fortsetter videre i
nester sesong.
O-utvalget vil ellers rette stor takk til Arne Dag Myking fra DNB, som også er
styremedlem i Hordaland Bedriftsidrettskrets, for hans reportasjer i Kondos.no
om bedriftsorientering i Hordaland (Bergen).
Nye datamaskiner med ny versjon av programvare til tidtaking og
resultatservice har blitt tatt i bruk i år. Det nye utstyret har stort sett fungert
bra, men enkelte innkjøringsproblemer har det vært. Ny rutine for påmelding
for de uten fast brikke har blitt utprøvd på noen løp i år, og vil antagelig fases
ytterligere inn til neste år for å redusere manuelt papirarbeid. Dataansvarlig har
hatt et godt samarbeid med programvareleverandør EQTiming om feilretting og
forbedring av tidtakingsprogramvaren
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.
Jan Terje Mikkelsen
Øistein Stemme
Nora Seime Pettersen
Terje Tangen
Hilde Anette Eikeland
Vedtak: Tatt til etterretning
4

Styret

Regnskap 2015
Foreløpig regnskap, datert 5.nov.2015 er vedlagt.
Noen løp er feilført, holder på å ordne opp i det. Inntekter er av den grunn noe
høyere. Det er ellers grunn til å bemerke at regnskapet ikke tilhører o-utvalgets
ansvar, og heller ikke hører inn under miniårsmøtets vedtaksmyndighet. Som
tidligere, kostnader til administrasjon og andre felleskostnader som kretsen
oppebærer og fordeler blant aktivitetene fremgår ikke i regnskapet.
Vedtak: Regnskapet tatt til etterretning
Side 2 av 7

5

Styret

Budsjettforslag 2016
Budsjettforslaget for 2016 er vedlagt. Det er ikke planlagt med økning i
startavgift eller brikkeleie for 2016 sesongen. Inntekter knyttet til startavgift vil
være avhengig av hvor mange løp som blir arrangert i 2016 sesongen.
Ny post i budsjett er avskriving henger, se pkt lenger nede.
Vedtak: Budsjettforslaget for 2016 godkjent.

6

Innmeldte saker
1. Målestokk
Vi har en sak fra Statoil til kommende miniårsmøte:
‘’ For orienteringsløp i bedriftsserien i Hordaland skal det benyttes minimum
1:7500 målestokk. ‘’
Mvh. Torbjørn Bygstad, for O-gruppen i Statoil BIL.

O-utvalgets innstilling:
Alle løp, unntatt 2 løp, de siste årene har målestokk 1:7500 eller større (BM
lang er ikke med). Gjennomsnittsalderen på vei oppover. H60B er nå den
største klassen. Det henstilles til arrangørene å bruke minimum 1:7500 (unntatt
på BM lang).
Vedtak: Dei fleste kretsløp har 1:7500, noen få løp har 1:10000. Avstemming
gav klart flertal for styrets innstilling.

2. Totalkonseptet
Forslag fra Tryg BIL vedrørende forenklet bruk av Totalkonseptet.
Unngå at deltakerne må kvittere på lister, resultatlisten må være godt nok
grunnlag for hva som skal avregnes økonomisk.
Medfører endring ved at det kommer med en ny kolonne på resultatlisten
(Leiebrikke).
Vennlig hilsen Tryg BIL

O-utvalgets innstilling:
Resultatlisten er vel blitt brukt på tampen av årets sesong slik at dette er ok. Vi
er litt usikre på hva som menes med ny kolonne på resultatlisten.
Vedtak: Trenger ikke eiget skjema for totalkonsept, gjør som på slutten av året.
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Bergenslærernes BIL fremmer følgende 3 saker til Miniårsmøtet:

3. O-reiser
Atle Bergseth har vært på o-løp i Latvia. Han forteller om et stort og aktivt omiljø der. PWT eller en annen av turoperatørene som har spesialisert seg på
orienteringsreiser, kan være interessert i å arrangere en eller flere turer. Han
kan stå som kontaktperson og vi ønsker at eventuelle turer blir gjort kjent på outvalgets sider.

O-utvalgets innstilling:
PWR er en profesjonell tilbyder av idrettsreiser/arrangementer, og de som har
behov for denne informasjonen vil finne den på deres hjemmesider. O-utvalget
vil som en prøveordning legge ut ønskede linker til bl.a. orienteringsreiser på
våre hjemmesider.
Vedtak: Forslaget godkjent.

4. Rekruttering
Det er et godt tiltak at N-løypene legges ut på terminlisten på forhånd og at de
øvrige løypene legges ut etter løpene. Slik kan vi ta med oss nye folk på løpene.
Resultatlistene legges nå ut med navn og tider. Det kan tenkes at en del synes
at det ikke er så kjekt å stå på nettet med en svak tid når man bare har gått
gjennom løypen som en tur. Kan det opprettes en tur- eller trimklasse i hver
løype der deltakerne melder seg på og betaler startkontingent, men bare står
som deltatt? De får selvsagt en lapp med strekktider, men tiden kommer ikke
på nettet. De må starte og komme i mål på regulært vis slik at arrangøren vet at
alle er kommet i mål.

O-utvalgets innstilling:
For N- og C-løypene opprettes det trimklasser med resultatlister uten sluttider.
Vedtak: Løypene vil ikke gi poeng, men vil telle som glassløp. Merarbeid for
arrangør vil være å registrere to klasser til. Forslag fra salen å ha det som en
prøveordning på ett år. Kan sees på som et rekrutteringstiltak, kan generere at
flere blir med.
Forslaget støttes.
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5. Betalingsordningen på løpene
Vi ber o-utvalget vurdere om det er mulig å finne enklere måter å betale
startkontingenten på.

O-utvalgets innstilling:
O- utvalget vil vurdere muligheten, men ønsker innspill fra Miniårsmøtet. Vi
minner også om at kretsen disponerer en kortbetalingsautomat som kan lånes.
Vedtak: Flere innspill fra salen.
Nylig innkommet forslag, Vips fra DNB. Kan legge inn kontonr. og beløp i
invitasjonen. Kan betales på førehand eller i køen. Kvittering vises.
I Stavanger faktureres klubbene direkte, men er åpent for betaling fra
enkeltpersoner. –For mye administrasjon.
Dersom noen åpner for betaling med app., vil det bli en forventet løsning på
alle løp. Må være tydelig på innbydelsen!
Må ikke bli merarbeid for arrangørene. Bør tenke oss godt om før vi innfører et
system.
Mye styr med kontanter, vekslepenger. Stemmer ikke overens når man er
ferdig uansett.
Styre tar med seg innspill og vurderer fram mot neste sesong.

6. Kart/løyper på nett
På terminlisten blir enkelte løp lagt ut over løpstraseen. Kan dette gjerast etter
alle løp? 3D Rerun går ikkje alltid å laste ned. Og av og til kun A-løypa.
HSI v/Reidar Vetti

O-utvalgets innstilling:
Vi vil henstille alle arrangører om å sende løypene til dataansvarlig.
Alle mottatte kart/løyper legges pr. i dag ut i terminlisten.
Vedtak: Utvalgets forslag godkjent. Pdf eller Jpeg er enklest.

Innmeldte saker, til orientering
Fra Jørn Torgersen:
Jeg har et ønske til miniårsmøtet. Eller rettere sagt en henstilling. Usikker på om
det bør tas opp som en sak det stemmes over.
Men, Kvaliteten på utskriftene til årets bedriftsløp, har variert voldsomt. Mye
har vært bra, men det har også vært noen grelle eksempler. Og da spesielt på
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fargene. Jeg tror ikke mange tenker over om fargene på en utskrift er ok, grønn
e grønn og blå e blå. Men der er stor forskjell på grønn-farger, og blåfarger. Hvis
fargene på et kartsymbol (for eksempel nedsatt løpbarhet, mellomgrønn) blir
for mørk, blir andre symboler (for eksempel koter og myrer) dårlig lesbare
gjennom det grønne (kalles gjerne overtrykkseffekt). Derfor må fargene være
tilpasset hverandre for å få best mulig lesbarhet av kartet. Det blir bare tull å
henge ut noen, men det bør påpekes at fargene bør være noenlunde riktige.
Riktig i forhold til hva? Jo, riktig i forhold til NOFs norm. Det finnes utskrifter
(offset trykte) som kan fås av NOF og som kan brukes som en mal for å
kontrollere fargene når en skriver ut.
Jeg henstiller til arrangørene å bruke NOF autoriserte utskrivere, eller å gjøre
reell kvalitetskontroll mot NOFs norm mht. farger på utskriftene.
Det får være nok for i år.
Fra DNB:
Hei!
Eg sendte denne ut til våre o-løparar og eg fekk to tilbakemeldingar. Begge kan
sikkert passa inn under eventuelt viss det er ein slik post på agendaen.
Den andre tilbakemeldinga gjeld kvaliteten på karta, eller eigentleg meir
fargane på postane. Bjørn Sandvik hos oss skriv: Jeg skulle ønske at de som
lager kartene ikke sparer på rødfargen når de printer ut kartene.
Ringen, postnummeret og hjelpelingen er noen ganger lyserødt og derfor
vanskelig å se- hvis man har litt dårlig syn.
Arild Røen hos oss skreiv dette: Samarbeid med HOK og fellesarrangement =
Kretsløp inn som del av eit eller to bedriftsløp
Han vil sjølv føreslå dette på møtet i o-kretsen som er i neste veke, trur eg.
Bakgrunnen er at ein slit med å få mange løparar til helgeløp og eit samarbeid
med bedriftsorienteringa er då freistande, hos oss i bedriftsorienteringa er det
ein god del fleire løparar. Arild har vist til at dette har vore vellukka på
Sørlandet. Det vil nok vera behov for litt fleire klassar og sikkert ei ekstra og
enklare N-løype (N-open). Ein del praktiske problem vil det sikkert vera, men
kanskje ikkje verre enn at ein klarer å løysa dei. Det vil vera naturleg at slike
fellesløp er på slike onsdagar der ein vanleg o-klubb står for det tekniske
arrangementet og at det er i veker som det ikkje er pokalløp eller andre
midtvekeløp i kretsen sin regi.
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Orienteringssaker fra O-utvalget
1. Årets arrangement: Vi trenger løpere til å vurdere løpene i alle klasser.
Har vært 6-7stk som har vært med å vurdert, treng ca. same antall til 2016. Ta
med til klubbene og meld gjerne interesse. Ønsker vurderinger i alle løyper,
også nybegynner.
Klubbene ønsker gjerne mer informasjon om kva det innebærer før en sender
ut forespørsel til medlemmer.
- Får exel-ark der man fyller inn poeng for ulike kategorier.
Legg ut mer informasjon på hjemmesiden.
2. Ny utstyrstilhenger.
Har fått innvilget penger til ny henger, kommer på vårparten.
Tysse henger på tot. vekt 1300, held den nede med tanke på biler som kan
trekke. Skaphenger med hyller, innvendige høgde 180. Mer info kjem på
arrangørnotatet.
3. Terminlisten for 2016.
Er kommet inn 9 arrangører til våren og 6 til høsten.
Noen datoer er forslag og løp vert arrangert dersom noen melder seg.
Ingen har meldt seg til BM-løp eller nattløp.
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Nye representanter til o – utvalget
Matti Torgersen fra Hordane og Berit Tvedt fra Bergenslærerne blir nye
representanter.
Terje Tangen (BKK) og Jan Terje Mikkelsen (VISMA) går ut av utvalget etter årets
sesong

Valg av nye representanter i o-utvalget
Følgende nye representanter ble valgt inn i utvalget:
Matti Torgersen, Hordane og
Berit Tvedt, Bergenslærerne
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