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Årsmelding for sesongen 2022: Bedriftsorientering i 

Bergensområdet 

 

Tillitsvalgte    

Ragnhild Balsvik (Fisken BIL): Leder 

Øistein Stemme (Folkehelseinstituttet): Nett- og dataansvarlig   

Håkon Haugland (Equinor): Terminlisteansvarlig 

Hilde Haugse (Eviny): Materialforvalter 

Kristoffer Monsen (Hordaveg): Premieansvarlig 

 

Sesongen 2022 kort oppsummert 

O-utvalget arrangerte nybegynnerkurs felles for alle klubber de to siste onsdagene før 

sesongstart med god hjelp av Turid Rongsvåg fra Haukeland Sykehus IL. Det var totalt nesten 

80 påmeldte på kurset, og ca 60 stk dukket opp første kursdag (teori i et auditorium på HVL 

og gateorientering i nærområdet) og noe over 50 på andre kursdag (med start fra skytebanen 

på Krohnegården). O-utvalget vurderer dette som svært vellykket, og over all forventning. Det 

ble annonsert at det ville bli trekning av gavekort på Løplabbet for 5 av nybegynnerne som 

deltok i minst 5 løp gjennom sesongen. Etter sesongavslutning kunne vi telle opp at 19 av 

nybegynnerne deltok i 5 eller flere løp, 9 av disse kvalifiserte seg også til glasspremie ved å 

delta i 11 løp eller mer. Vinnere av gavekort på kr 1000 på Løplabbet ble trukket på o-

utvalgets møte den 5 oktober. Vinnerne ble: 

• Christoffer Jensen, Eviny BIL 

• Anne K Nielsen, Haukeland Sykehus IL 

• Henrik Knarvik, Hordaveg BIL  

• Benedikte Svardal Høgskulen på Vestlandet BIL,  

• Andreas Borchel Universitetet BIL 

 

Det har i årets sesong blitt arrangert 17 løp. Det ble ikke arrangert stafett og ikke arrangert 

nattløp. Sesongen 2022 var første normale sesong siden 2019 etter koronapandemien.  

 

Deltakertallet på løpene har variert mellom 140 og 280. Det totale antall deltagere i 2022 på 

de 17 løpene var 3686. Gjennomsnittlig antall deltagere pr. løp er 217. I 2019 var 

gjennomsnittlig deltakertall 264 pr løp, i 2021 var det 172. Totalt var det 600 unike deltakere 

på løp, med et gjennomsnittlig antall løp per person på 6,1. 

 

Flest deltagere, 280, var det på Hordaveg sitt løp i Kanadaskogen den 27 april. Færrest 

deltagere, 140, var det på mandagsløpet den 23 mai arrangert av Skogselskapet på Fløyen. 

 

Vinner av klubbrankingen ble i år Bergenslærerne med 149143 poeng. Vi gratulerer!  

Nummer to Haukeland sykehus ble med 137741 poeng, mens Equinor fikk tredjeplassen med 
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132496 poeng. Totalt var det 149 løpere som kvalifiserte seg til glasspremie ved å delta på 11 

av 17 løp. 

 

O-utvalget vurderer at nybegynnerkurset som ble holdt i mars har vært viktig for økningen i 

antall deltakere i forhold til 2021 sesongen. Som nevnt over har vi 19 nybegynnere som 

deltok i minst 5 løp, dermed har nybegynnerkurset vært viktig for å vippe 

gjennomsnittsdeltakelsen pr løp over 200 deltakere. Vi håper å se mange av disse 

nybegynnerne på løp også til neste år. 

 

Tilhengeren har vært plassert på Bedriftsidrettskretsens område ved Brann Stadion vinteren 

2021/2022, og er tilbake på plass der etter sesongslutt. Hjertestarteren fikk nytt batteri til 

starten av 2022 sesongen. Det ble kjøpt 20 nye leiebrikker og 2 nye postenheter. Tilhengeren 

har vært på service, og ble også ryddet to ganger i 2022. Et telt ble kastet, det er nå to telt i 

tilhengeren.  

 

Vi hadde dessverre et løp i vår, 1. juni, der vi endte opp med å annullere alle resultatene pga. 

feilmerkede poster. Pga. maksimalt uheldige omstendigheter, bl.a. hos karttrykkeriet, endte 

man opp med to poster som var trykt med feil kode på kartet i forhold til postbukkene som sto 

i terrenget. På det samme løpet var det diverse tekniske problemer med påmelding og 

tidtaking, dette skyldtes i hovedsak brukerfeil. Utstyret for påmelding og tidtaking ble testet 

grundig før neste løp, og fungerte da som det skulle på neste løp og resten av sesongen. I 

hovedsak opplevde vi stor forståelse fra løperne etter dette «katastrofeløpet» for at enkelte 

ganger går bare alt «åt skogen» (bokstavelig talt). 

 

O-utvalget takker alle arrangører og frivillige for fine arrangement sesongen 2022.  

 

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

av utvalget for innsatsen gjennom to år. 

 

Ragnhild Balsvik 

Øistein Stemme  

Håkon Haugland 

Hilde Haugse 

Kristoffer Monsen 


