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Årsmelding for sesongen 2021: Bedriftsorientering i 

Bergensområdet 

 

Tillitsvalgte    

Ragnhild Balsvik (Fisken BIL): Leder 

Øistein Stemme (Folkehelseinstituttet): Nett- og dataansvarlig   

Håkon Haugland (Equinor): Terminlisteansvarlig 

Ørjan Totland (Universitetet i Bergen): Materialforvalter 

Karen-Marie Clementsen Kayser (Sbanken): Premieansvarlig 

 

Arrangementer 

Det har i årets sesong blitt arrangert 12 løp. På grunn av koronapandemien ble de 6 første 

løpene på vårsesongen avlyst.  Det ble ikke arrangert stafett på vårsesongen fordi dette ville 

blitt et krevende arrangement med gjeldende smittevernregler. 

Sesongen 2021 ble dermed langt bedre enn 2020 sesongen, da det bare ble arrangert 5 løp. 

 

Deltakertallet på løpene har variert mellom 112 og 202. Det totale antall deltagere i 2021 på 

de 12 løpene var 2068. Gjennomsnittlig antall deltagere pr. løp er 172. I 2019 var 

gjennomsnittlig deltakertall 264 pr løp. Gjennomsnittstallet for 2021 er også lavere enn for de 

5 løpene som ble gjennomført i 2020. Deler av grunnen kan være at løpene på vårsesongen 

hadde en «kommunebegrensing» der bare løpere bosatt i Bergen kommune kunne delta. Dette 

var nasjonalt bestemte koronarestriksjoner for idrettsarrangement. 

 

Flest deltagere, 202, var det på Bergenslærerne BIL sitt løp Alvøen 25. august. Færrest 

deltagere, 112, var det på nattløpet i Kanadaskogen arrangert av Hordaveg BIL 6. oktober. 

 

Vinner av klubbrankingen ble i år Universitetet BIL med 107262 poeng. Vi gratulerer!  

Nummer to ble Equinor BIL med 101924 poeng, mens Bergenslærerne BIL fikk tredjeplassen 

med 94623 poeng. Totalt var det 135 løpere som kvalifiserte seg til glasspremie ved å delta på 

7 av 12 løp. 

 

Tilhengeren har vært plassert på Bedriftsidrettskretsens område ved Brann Stadion vinteren 

2020/2021. En del postskjermer var utslitt og før 2021-sesongen har o-utvalget kjøpt inn ca 20 

nye postskjermer. Foran 2022 sesongen vil vi erstatte postbukker med løse stemplingsenheter 

og fornye nummermerkingen på postbukker med lite synlige tall på. Hjertestarteren får nytt 

batteri til starten av 2022 sesongen. 

 

Sesongen 2021 har vært krevende. Først fordi planlagte løp måtte avlyses og ulike 

arrangørutfordringer i forbindelse med smittevern avklares. Stadige endringer i 
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smittevernreglene, kommunebegrensinger og stor usikkerhet har gjort det krevende for 

arrangørene. Smittevernreglene for arrangører har blitt endret i løpet av sesongen. Situasjonen 

har trolig bidratt til å redusere deltakelsen utover sesongen, og o-utvalget mener det blir viktig 

å ha fokus på hva vi kan gjøre for å øke deltakelsen på løp i 2022 sesongen. Fallende 

deltakelse gjør det også utfordrende for arrangørklubber å ha nok folk til å ta på seg 

arrangement. Det er spesielt utfordrende å få arrangører til nattløpet og til stafetten. O-

utvalget mener dagløp med større deltakelse bør prioriteres dersom det er vanskelig å finne 

nok arrangører til en «fyldig» terminliste. 

 

O-utvalget vil i år derfor gi en ekstra stor takk til alle arrangører og frivillige for fine og 

forsvarlige arrangement sesongen 2021. Vi opplever at retningslinjer og anbefalinger er blitt 

etterfulgt. Arrangørene har nå smittevernerfaringer som vi får håpe det ikke blir bruk for i 

2022 sesongen.  

 

O-utvalget takker alle lag og løpere for en fin sesong - en spesiell takk til medlemmene som 

nå går ut av utvalget for innsatsen gjennom to år. 

 

Ragnhild Balsvik 

Øistein Stemme  

Håkon Haugland 

Karen-Marie Clementsen Kayser 

Ørjan Totland 

 


