
Miniårsmøte 2019 

 

Årets Miniårsmøte avholdes onsdag 27. november kl. 18-20 i Idrettens hus, Brann Stadion, C-

lokalet, 3. etasje.  

Dagsorden: 

1. Valg av ordstyrer og referent 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

3. Årsmelding 

4. Regnskap for 2019 

5. Saker fra O-utvalget 

A. Terminlisten for 2020 

B. Ny Facebook-gruppe og nettsidene 

C. Støtte til stafett og nattløp 

Forslag til vedtak: Under forutsetning av at bedriftsidrettskretsen godtar ordningen, 

foreslår styret at de bedriftsidrettslagene som ønsker å arrangere stafett eller nattløp 

støttes med henholdsvis kroner 10.000,- (stafett) og 2.500,- (nattløp). 

6. Innkomne saker 

1. Fra Bergenslærerne B. I. L. 

A. Kjøpe inn 4 litt høye sekker til postbukker når postene skal settes ut og hentes inn. 

Forslag til vedtak: Styret ønsker ikke å gå inn for et slikt innkjøp.  

B. Vi har fått tilbakemeldinger som går ut på at B- og C-løypene har vært for lange og for 

vanskelige. Dette ser vi av vinnertidene som har vært svært høye.  Kontrollørens 

oppgaver må bli klarere. I arrangørnotatet står det:  

«Kontrollørordning 

Alle arrangørlagene er pålagt å ha kontrollør som skal kvalitetssikre det tekniske 

arrangement som helhet. Kontrolløren skal ha gode kunnskaper om: 

• Teknisk arrangement 

• Løypelegging (NOF’s standard) 

• Spesielle sider ved bedriftsorienteringen 

NOF’s retningslinjer for kontroll av nasjonale løp kan brukes som mal for kontrollørarbeidet. 

O-utvalget oppfordrer arrangørene til spesielt god kontroll av løyper og vanskelighetsgrad, 

da det har kommet tilbakemeldinger om at det har vært stor variasjon rundt dette, særlig i C-

løypa.» 

 



Vi foreslår at o-utvalget lager en ny instruks med eksempler og konkretiseringer som tas inn i 

oppmannsnotatet. Vi synes disse punktene er særlig viktige:  

• Løypenes vanskegrad 

• Løypelengder i forhold til terrenget 

• Karttrykk 

• Kartkvalitet, særlig rundt postene 

Forslag til vedtak: Styret vil vurdere innspillet og i god tid før sesongen 2020 gjennomgå 

oppmannsnotatet for å justere og presisere teksten. 

C. Vi har fått henvendelser fra løpere som synes det noen ganger blir for langt for C- og N-

løpere å gå til start. Vi ber derfor o-utvalget legge inn følgende i 

oppmanns/arrangørnotatet: Legg C- og N-starten så nær samlingsplass som mulig.  

Forslag til vedtak: Styret tar innspillet til etterretning og vil i oppmannsnotatet justere  
teksten til en oppfordring om at starten for C- og N-løypene ikke legges for langt fra 
samlingsplass.  
 

D. Kart og målestokk. Vi ber o-utvalget legge inn følgende i oppmanns/arrangørnotatet: Så 

vidt mulig bør målestokken være 1:5000.  

Forslag til vedtak: Styret ønsker ikke å gå inn for en slik generell endring, men åpner for bruk 

av denne målestokken på C- og N-løyper.  

 

7. Nye representanter til O-utvalget. Klubber som står for tur, er Universitetet i Bergen og 

Sbanken. For 2021 vil det være Equinor og Fisken som står for tur. 

 

NB! Det blir som vanlig utdeling av glass på slutten av møtet. Hvis du skal hente til laget ditt, er 

det lurt å ta med noe å bære glassene i. 

 

Hilsen dagens utvalg: Øistein Stemme, Kirsti Gytre Lund, Ragnar Kayser, Kristian Falch og Nina 

Goga  


