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Administrasjon: 
Arve Hagen BIL har vært orienterings utvalget i Hedmark bedriftsidrettskrets  i sesongen 
2009 med Kjell Vidar Holmen som leder.. Arve Hagen BIL fungerer også som premieutvalg. 
Odd Erik Jordheim har også i år gjort alt arbeidet når det gjelder utkjøring av resultater og 
innlegging av disse på hjemmesida.  
Ragnar Høsøien har for 22. året på rad vært rankingfører og som vanlig utført denne 
oppgaven på en utmerket måte.            
Bedriftsidrettskretsen fører regnskapet. 
Materialforvalter har vært Idrettens Hus (Marianne Berg) 
 
Sportslig aktivitet 
Det er i sesongen avviklet 20. løp i perioden 21. april  til 29. september med unntak av 4 uker  
i ferien. Alle løp har vært arrangert på tirsdager med unntak av ett som ble flyttet til mandag 
pågrunn av St.Hans aften.  Alle løpene har vært greit gjennomført. EKT-systemet har fungert 
meget bra og resultatene med strekktider har som regel ligget inne på hjemmesida tidlig dagen 
etter at løpet er arrangert. Kvaliteten på løyper og kart har vært meget bra, og det har vært alt i 
fra lett løpt terreng til mer utfordrene områder der elver og bekker skulle krysses etter en 
meget regnfull  sommer. Vi var litt spente på om det ble mer ”klyngeløping” i år etter at vi 
krympet startiden med en kvarter, men ut i fra tilbakemeldinger har startiden virket bra og det 
er bare noen få ganger det har vært nødvendig å starte to på samme minuttet. Det er også noen 
som er litt ”utrygge” ute i skogen og som derfor vil løpe to i sammen. Vi mener at det skal 
arrangøren legge tilrette for. Gir vi ikke åpning for det kan det bli at vi mister bedrifts o-
løpere og da går vi i mot vårt eget formål som går ut på å få med flest mulig på  
bedriftsorientering.        
 
Som vanlig har løpstilbudet omfattet parstafett og stedsmesterskap i stafett og et langløp.     
 
Deltagelsen på løpene viser en pen økning både på antall deltagere/starter og upremierte  fra 
foregående år. Det var gledelig høy deltagelse i alle løpene og at de siste løpene ble arrangert 
sentralt var nok med på å holde deltakelsen oppe. Så det er god grunn til å være fornøyd med 
3787 starter. Det gir et gj.sn. pr løp på 189.3 løpere mot 187.7 i fjor. Målet må likevel bli å 
øke deltagelsen også i 2010. 
 
Løpsstatistikk 

 2006 2007 2008 2009 Endr. 2008-
2009 

Antall deltagere 322 344 343 369  +26  
Antall starter 3188 3413 3755 3787   +32 

Antall premierte 222 238 258 258 0 

Fordelt på: 1. premie 110 105 134 129 -5 

                   2. premie 58 79 76 80 +4 

                   3. premie 54 54 48 49 +1 

                   Upremierte 100 106 85  111  +26 

 



 
 
Vandrepokal for økt aktivitet. 
Dette er en vandrepokal som er satt opp til den klubben som i forhold til året før rekrutterer 
flest nye løpere. Pokalen går også i år til Sparebanken Hedmark med 4 nye løpere, og vi 
gratulere dem med det første ”nappet” i den nye pokalen. 
 
Kunngjøring av løpene 
Terminliste ble sendt lagene før sesongstart. Terminlista og nærmere innbydelse til de enkelte 
løp ble også lagt ut på O-utvalgets hjemmeside: www.hmbko.no. Ellers er det opp til den 
enkelte arrangør å bekjentgjøre sine løp i avisenes gratis kunngjøringssider. 
 
De aller fleste av laga som ble forespurt tok velvillig på seg ansvaret for å få gjennomført 
løpene. 
 
Påmeldings- og resultatservice 
EKT-opplegget har fungert meget bra. Resultatservicen kan neppe bli særlig bedre. I år har 
nesten alle resultatene stått i Ringsaker Blad og det gjør at mange ikke o-løpere leser  det og  
kanskje får interesse for sporten.   Vi fikk også en meget god omtale for bedriftsorienteringen 
da vi fikk direkte TV- sending i nyhets sendingen  til Hedm./Oppl på vårt første løp.  Når det 
gjelder påmelding og slutt tid er det viktig at alle fører seg opp på listene som er satt opp på 
løpene med både start-tid og slutt-tid. Dette kan i noen tilfeller være avgjørende for å få 
resultatlista hurtig og riktig ut på nettet. 
 
O-utvalgets hjemmeside  
Her finner man bla. terminlista, påmeldingslister og arrangørdokumenter. Før hvert løp legges 
det ut en enkelt innbydelse og på samme kveld etter løpet ligger det som regel omtale, bilder 
og resultater og strekktider ute. Vi har inntrykk av at hjemmesida er blitt meget populær og 
nærmest uunnværlig etter at EKT ble innført. De store besøkstallene viser dette.  
 
Økonomi 
Det gjøres oppmerksom på regnskapet føres av en ansatt i bedriftsidrettskretsen og det er også 
kretsen som reviderer dette. O-utvalget besørger kun attestering av utbetalinger. 
Økonomien er god og når regnskapet blir à jour med utbetaling av regninger for 2009 vil vi ha 
en beholdning på ca. kr. 65.000. Forøvrig vises til kommentarer under regnskap.  
 
Avslutning 
O-utvalget har hatt en grei og trivelig oppgave i samarbeid med de arrangerende lag. Vi vil 
spesielt takke Odd Erik Jordheim for den store og viktige jobben han gjør med hensyn til 
resultattjenesten og frakting av EKT-utstyret til og fra løpene. Likeens takker vi Ragnar 
Høsøien for sitt uttrettelige arbeid som rankingfører. Dette er to nøkkelpersoner som vi er 
svært avhengige av. Vi gir også en stor takk til vår egen Anita (Høie) for den fine og gode 
omtalen hun har gitt etter vært løp. Til slutt også stor takk til laga som tok på seg, og 
gjennomførte alle oppsatte løp på en utmerket måte. 
 

Brumunddal, den 25. november 2009 
 

O-utvalget 2009 
 

Kjell Vidar Holmen 
leder 



 
 
 
 


