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Årsmelding sesongen 2008 
 
 
 
Tillitsvalgte: Rune Njøten, CSC BIL 

Vidar Haugsvær, Bergen Kommune BILs 
Helena Osiej, Nera BIL 
Torbjørn Bygstad, StatoilHydro BIL 
Georg Hansen (Telesport BIL) Materialforvalter 
Therese Iden, EDBergen BIL 

 
 
 
Rune Njøten har hatt lederansvaret, Vidar Haugsvær – web og dataansvarlig, 
Torbjørn Bygstad  - reserve dataansvar, Helean Osiej – premier og reserve 
kartgodkjenning -  Georg Hansen – materialforvalter og Therese Iden – 
sekretær/kartgodkjenning 
 
Arrangementer.  
Det har vært arrangert 20 løp denne sesongen, derav et Bergensmesterskap i 
stafett, natt-,  lang- og normalløype.  
Sesongen startet med kortløype i Alvøen og ble avsluttet med BM nattløp på 
Fløyen 8. Oktober.  Nattløpet ble flyttet en uke lengre ut på høsten pga. 
skolenes Høstferie. 
 
Gjennomsnittlig deltakelse på løpene i år har vært 346 .  Fjoråret hadde et 
gjennomsnitt på 346 deltager og 363 i 2006.  Nattløpet hadde 81 deltakere. 
 
 
Årets lag: Bergenslærerene BIL 
 
 
Vi har mottatt lite klager på kartene og det har vært lite å utsette på 
kartkvaliteten.  Det er få som har sendt inn kartene til utvalget etter arrangert 
løp i henhold til oppmannsnotat. 
Vi har  dessverre mottatt noen protester på et par løp som har medført at 
enkelte klasser er blitt strøket fra rankingen. Disse løpene teller med som 
glassløp. 
Vi takker alle arrangører og frivillige for mange fine arrangementer gjennom 
sesongen. 
 
Årets arrangør er:     Vital – BM lang 28. mai. 
Gratulerer med et flott arrangement. 



Årsmelding 2008  side 2 
 

 
 
 
Økonomi: 
Startkontigenten har vært uendret i år med kr. 60,- pr. løp.  Av dette går kr. 
21,- til HMBK til dekning av premier, EDB-utstyr og annet materiell m.m.  
Utvalget står i løpende kontakt med HMBK og har godt samarbeid med 
kretsen som styrer økonomien.  Foreløpig regnskap for 2008 og 
budsjettforslag for 2009 vil bli presentert på miniårsmøtet. 
 
 
 
O- utvalget takker for en fin sesong. 
 
 
Rune Njøten   Vidar Haugsvær  Helena Osiej   

 
Torbjørn Bygstad  Georg Hansen  Therese Iden 
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Innkomne forslag til Miniårsmøtet. 
 
1. Fra Bergenslærernes BIL v/Øistein Paulsen 
   
Vinglassene har vært premie i mange år nå. De fleste har vel fått mange glass 
etter hvert, derfor kan det være en tanke å få nye premier. Vi ser for oss at vi i 
forkant av hver sesong kontakter en lokal håndverker (f. eks. en 
glasskunstner) som kan lage en premie for oss som er spesiell for sesongen 
og med sesongens årstall. Dette gjør premien mer eksklusiv og attraktiv.  
 
 
2. Fra styret i O-utvalget 
 
 
Lette arbeidet for valg-komiteen.  
 
Bakgrunn :  
De siste årene har det vist seg veldig vanskelig for valgkomiteen å finne fram 
til personer som er villig til å stille som medlemmer i orienteringsutvalget. Vi 
ønsker derfor å finne fram til en ordning hvor det etter avsluttet sesong er klart 
hvem som skal stille med kandidater til orienteringsutvalget neste år. Arbeidet 
som utvalget gjør er noe som alle klubber får nytte av. Vi ønsker å lage en 
ordning som gjør at de større klubbene må bidra i større grad enn de små i 
utvalgsarbeidet og foreslår derfor en ordning hvor vi legger poengtallene fra 
lags-konkurransen med fradrag for år hvor de har hatt medlemmer i utvalget 
som grunnlag for beregningene.  
 
Forslag :  
Resultatet fra tidligere lag-konkurranser med fradrag av utvalgsarbeid skal 
være grunnlag for å finne fram til hvem som skal stille med kandidater til neste 
års utvalg. Poengsummen fra lag-konkurransen akkumuleres fra år til år. Det 
gjøres fradrag med 150.000 poeng for hvert år klubben har en representant i 
orienteringsutvalget. Beregning gjøres første gang fom. orienteringsutvalget i 
2006 og lag-konkurransen for 2007. Beregning foretas i forkant av hvert mini-
årsmøte for å finne hvem som skal stille med kandidater til neste års 
miniårsmøte.  
 
 
3. Fra StatoilHydro BIL 
 
Foreslår følgende endring i BM stafett. 

H1 økes fra < 120år til <130 år. H2 endres tilsvarende, dvs til >130 år. 

D1 & Mix1 økes fra <80år til <85år. D2 & Mix2 endres tilsvarende, dvs 
til >85år. 

Årsak til endring er svært lav deltagelse i H1 i forhold til H2 samt Mix 1 i 
forhold til Mix 2. D1 og D2 har en noe jevnere antall deltagende lag men  
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foreslås også endret for å få en enhetlig aldersinndeling.  

Vedlagt oversikt over antall påmeldte lag de siste fire årene:   

 

Klasse   2005 2006 2007 2008 

H1 3 x år <120 16 9 9 6 

H2 3 x år >120 28 33 23 27 

H3 2 x år >110 15 19 17 14 

Mix 1 2 x år <80 4 5 5 3 

Mix 2 2 x år >80 19 16 19 18 

D1 2 x år <80 9 8 6 6 

D2 2 x år >80 9 12 9 7 


