Årsmelding for sesongen 2018

Tillitsvalgte
Siren Hopland (NextGenTel, Skage Transport AS): Leder
Øistein Stemme (Hordaveg): Nett- og dataansvarlig
Jan Lohne (Skogselskapet): Terminlisteansvarlig
Ragnar Kayser (Tryg): Materialforvalter
Kirsti Gytre Lund (HSI): Premieansvarlig

Arrangementer
Det har i årets sesong blitt arrangert 18 løp medregnet nattløpet. Gledelig at vi også i år fikk
arrangører til både BM Lang og Natt. Dessverre klarte vi ikke å få til stafett. Sesongen startet
11. april med sprintløp på Skjold/Nordås, og ble avsluttet med nattløp på Fantoft 26.
september.

Totalt antall deltagere i 2018 på de 18 løpene var 5118, hvilket utgjør en oppgang på 573
sammenlignet med 2017, da vi hadde 4545 deltagere fordelt på 16 løp. (I 2016 hadde vi 4898
deltagere fordelt på 16 løp, i 2015 hadde vi 5686 deltagere fordelt på 19 løp.) Gjennomsnittlig
antall deltagere pr. løp for de 18 løpene er 284, det samme som i 2017. Tendensen med
synkende deltagelse de siste sesongene har dermed kanskje stoppet opp.
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Flest deltagere, 392, var det på Skage Transport sitt løp i Ytrebygda 23. mai. Færrest deltagere
utenom nattløpet, 186, var det på Rolls Royce BIL sitt løp på Vardefjell 22. august.

Utmerkelsen for årets arrangement går til Tryg for løpet i Kanadaskogen 02. mai 2018
Vi gratulerer Tryg med et flott arrangement.

Vinner av klubbrankingen ble også i år Bergenslærerne BIL med 155641 poeng.
Vi gratulerer! Nummer to ble Equinor med 152335 poeng, mens Universitetet BIL fikk
tredjeplassen med 147984 poeng.

Det er i år kjøpt inn 7 postenheter med bukker slik at listen over postbukker er komplett. Det
er videre innkjøpt 10 postskjermer. Postbukker og postskjermer er sett over og vedlikeholdt.
Batteriet til hjertestarter er skiftet og det er kjøpt inn nytt reservebatteri.
Under siste vinterlagring var det oppstått en mindre skade på hengeren. Ett trinn opp til taket
var skadet og det oppsto sprekker på en vegg. Sprekken ble tettet og det ser ut til å ha holdt
denne sesongen.
En stang til et av teltene ble ødelagt av sterk vind på ett av løpene. Det vil bli prøvd fikset i
løpet av vinteren. Det er for øvrig ikke meldt om problemer med tilhengeren eller øvrig
innhold i vognen i sesongen.

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.

Siren Hopland
Øistein Stemme
Jan Lohne
Ragnar Kayser
Kirsti Gytre Lund

2

