
Miniårsmøte 2021 

 

Årets Miniårsmøte avholdes onsdag 24. november kl. 18:30-20:30 i Idrettens hus, Brann Stadion, 3. 

etasje.  

Dagsorden: 

1. Valg av ordstyrer og referent 

Forslag til vedtak: Ragnhild Balsvik velges som ordstyrer og Øistein Stemme velges som referent 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes 

3. Årsmelding 

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2021 godkjennes 

4. Regnskap for 2021 

Forslag til vedtak: Miniårsmøtet tar regnskap for 2021 til orientering 

5. Saker fra O-utvalget 

A. Terminlisten for 2022, statusorientering 

B. Planer for nybegynnerkurs før sesongstart 2022, orientering 

C. Betaling for løp fra og med 2022 sesongen skal kun foregå på vipps. 

D. Endring i arrangørnotat: slutte med resultatservice på samlingsplass 

O-utvalget foreslår at vi fortsetter med samme praksis som vi har hatt i Koronatiden, dvs 

at vi ikke gjenopptar rutinen med å henge opp resultatlister på arena, men bare legger ut 

resultatene på O-bergen.no.  

Begrunnelse:  

• Arrangør vil kunne redusere bemanningen med 1 til 2 personer 

• PC ansvarlig slipper å skrive ut resultater, og sikrer dermed kontinuerlig fokus på 

registrering av løpere. Dette vil også redusere sannsynligheten for PC krash 

• Vi sparer papir, - noe som blir kastet like etter løpet 

• Utstyrshengeren kan bli mer ryddig ved at vi kan fjerne det store stativet og noe 

rekvisita som benyttes ifm resultatservice 
 

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.  
 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

7. Nye representanter til O-utvalget 

Det er Hordaveg og BKK som står for tur. For Hordaveg stiller Kristoffer Sandvik Monsen. Bergen 

kommune og DNB kan gjøre seg klare til å stille med representanter til o-utvalget på neste 

årsmøte i november 2022. 

 

 

Etter de ordinære sakene på miniårsmøtet åpner vi for en liten diskusjon og idemyldring om hvordan 

vi kan øke deltakelse på løpene våre neste sesong. Nedenfor følger skriftlige innspill vi har mottatt i 

forkant av møtet: 

Viser til invitasjon til idédugnad om rekruttering: Hadde det vært en idé å fått laget en enkel 

video som kunne blitt delt på Facebook o.l.? Det kunne for det første gjort mange flere 



oppmerksomme på at løpene finnes og man kunne vist at o-løpene er for alle slags folk. 

Mange kan nok tenke at dette er en sport for folk med superkondis og slanke kropper, men 

den passer jo for folk i nærmest alle aldre og fasonger. Dersom man også kunne vist at 

terskelen for å komme i gang er veldig lav kunne det virket positivt på rekruttering. En slik 

video kunne man jo bedt "venner" som Bergen Fjellmaraton o.l. dele på sine Facebook-sider. 

 

NB! Det blir som vanlig utdeling av glass og medaljer 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, Ragnhild Balsvik, Karen Kayser, Ørjan Totland og Håkon Haugland  

 

 


