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Årsmelding for sesongen 2019 

 

Tillitsvalgte    

Nina Goga (Høgskulen på Vestlandet): Leder 

Øistein Stemme (Hordaveg): Nett- og dataansvarlig   

Kristian Hj. Falch (NHH): Terminlisteansvarlig 

Ragnar Kayser (Tryg): Materialforvalter 

Kirsti Gytre Lund (HSI): Premieansvarlig 

 

Arrangementer 

Det har i årets sesong blitt arrangert 17 løp medregnet nattløpet. Sesongen startet 10. april 

med sprintløp ved NHH, og ble avsluttet med nattløp på Frekhaug 2. oktober. 

 

I år var det spesielt utfordrende å få arrangert nattløp, men terminlisteansvarlig gjorde en flott 

jobb med å få til en løsning. Dessverre klarte vi heller ikke i år å få til stafett. Styret har jobbet 

med ulike løsninger for å gjøre det mer attraktiv å arrangere stafett.  

 

Totalt antall deltagere i 2019 på de 17 løpene var 4494, hvilket utgjør en nedgang på 624 

sammenlignet med 2018, da vi hadde 5118 deltagere fordelt på 18 løp. Gjennomsnittlig antall 

deltagere pr. løp for de 17 løpene er 264, en nedgang fra 284 i fjor. 

 

 
 

Flest deltagere, 361, var det på Tryg BIL sitt løp i Kanadaskogen 24. april. Færrest deltagere 

utenom nattløpet, 206, var det på Skogselskapet BIL sitt løp på Askøy 25. september. 

Trenden med synkende deltagelse år for år, som vi kanskje trodde hadde stoppet opp i fjor, ser 
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dessverre ut til å fortsette. Kun 3 løp i år hadde over 300 deltagere, i fjor var det 8 løp og 

tilbake i 2014 var det hele 13 løp.  

 

Utmerkelsen for årets arrangement går til DnB for løpet i Stendskogen 18.september 2019  

Vi gratulerer DnB med et flott arrangement. 

 

Vinner av klubbrankingen ble i år Universitetet BIL med 141931 poeng. Vi gratulerer!  

Nummer to ble fjorårsvinner Bergenslærerne med 139547 poeng, mens Equinor BIL fikk 

tredjeplassen med 139518 poeng. Veldig tett mellom 2. og 3. plassen altså. 

 

Det er skiftet noen postenheter i løpet av året. Utstyr er vedlikeholdt ved behov. I år fikk vi 

bruke Bedriftsidrettskretsens strømaggregat. Det har vært plassert i tilhengeren og fungert 

tilfredsstillende. Tilhengeren har vært plassert på Bedriftsidrettskretsens område ved Brann 

Stadion vinteren 2018/2019.  

 

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. 

 

Nina Goga 

Øistein Stemme  

Kristian Hj Falch  

Ragnar Kayser 

Kirsti Gytre Lund 


