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Årsmelding for sesongen 2015 

 

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 lanl 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, 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. 
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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 er 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 


