Årsmelding for sesongen 2020
Tillitsvalgte
Nina Goga (Høgskulen på Vestlandet): Leder
Øistein Stemme (Hordaveg): Nett- og dataansvarlig
Kristian Hj. Falch (NHH): Terminlisteansvarlig
Ørjan Totland (Universitetet i Bergen): Materialforvalter
Karen-Marie Clementsen Kayser (Sbanken): Premieansvarlig

Arrangementer
Det har i årets sesong blitt arrangert 5 løp. På grunn av koronapandemien ble det ikke
arrangert løp før sommeren. Sesongen startet derfor 19. august med løp i Gravdal, og ble
avsluttet med løp i Åstveitskogen 30. september. Også to av de planlagte løpene i september
ble avlyst på grunn av økt smittespredning i Bergensregionen og krevende smittevernregler.
Sesongen 2020 har med andre ord vært svært spesiell og det sparsomme antall løp er også
årsaken til at o-utvalget har besluttet å ikke dele ut glass og å ikke kåre årets arrangement.
Statistikken fra 2020 vil derfor heller ikke kunne sies å være reelt sammenlignbare med tall
fra tidligere år. Likevel, det totale antall deltagere i 2020 på de 5 løpene var 1028.
Gjennomsnittlig antall deltagere pr. løp for de 5 løpene er 206, en nedgang fra 264 i fjor.
Flest deltagere, 244, var det på Tryg og Hordaveg sitt løp i Kanadaskogen 2. september.
Færrest deltagere, 176, var det på Skogselskapet sitt løp på Fløyen 23. september.
Vinner av klubbrankingen ble i år Equinor BIL med 61846 poeng. Vi gratulerer!
Nummer to ble Universitetet BIL med 59608 poeng, mens Haukeland Sykehus IL fikk
tredjeplassen med 53454 poeng.
Utstyr er vedlikeholdt ved behov. Bedriftsidrettskretsens strømaggregat har vært plassert i
tilhengeren og fungerer tilfredsstillende. Tilhengeren har vært plassert på
Bedriftsidrettskretsens område ved Brann Stadion vinteren 2019/2020. En del postskjermer er
utslitt og flere stemplingsenheter fungerer dårlig. Før 2021-sesongen ønsker o-utvalget å
kjøpe inn ca 20 nye postskjermer og 3-4 stemplingsenheter. Per dags dato finnes det bare en
startklokke. På grunn av at koronasituasjonen har ført til et behov for to startsteder bør o-
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utvalget vurdere om det er behov for å kjøpe inn en ekstra startklokke.
Sesongen 2020 har vært krevende. Først fordi planlagte løp måtte avlyses og ulike
arrangørutfordringer i forbindelse med smittevern avklares. Etter hvert fikk vi på plass et
ekstra notat med retningslinjer og anbefalinger for å gjennomføre smittevernforsvarlige løp i
høstterminen. O-utvalget vil i år derfor gi en ekstra stor takk til alle arrangører og frivillige for
fine og forsvarlige arrangement høsten 2020. Vi opplever at retningslinjer og anbefalinger er
blitt etterfulgt, men vi ser også at det har vært noen utfordringer knyttet til løypelegging (som
fellesposter og inn- og ut-løping til poster). De erfaringene som vi alle har gjort oss denne
sesongen vil være viktige å ta med til 2021-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.
Nina Goga
Øistein Stemme
Kristian Hj Falch
Karen-Marie Clementsen Kayser
Ørjan Totland
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