Saksliste til miniårsmøtet 25.11.15

Regnskap 2015
Foreløpig regnskap for 2014 fremlegges på møtet da det ikke er klart fra kretsen ennå.

Innmeldte saker

1. Målestokk
Vi har en sak fra Statoil til kommende miniårsmøte:
‘’For orienteringsløp i bedriftsserieni 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).

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 usikkre på hva som menes med ny kolonne på resultatlisten.
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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 o-miljø 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 o-utvalgets 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 lenker til bl.a. orienteringsreiser på våre hjemmesider.

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.

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.

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.
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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 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.

2. Ny utstyrstilhenger.
3. Terminlisten for 2016.
4. Nye representanter til o-utvalget:


Matti Torgersen fra Hordane og Berit Tvedt fra Bergenslærerne blir nye
representanter.



Terje Tangen og Jan Terje Mikkelsen går ut av utvalget etter årets sesong.
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