
Hedmark og Oppland bedriftsidrettskrets  

Orienteringsutvalget, Hamar  

  
  

ÅRSBERETNING 2019 
  

Administrasjon:  

Norsk Tipping har i 2018-2019 vært orienteringsutvalg i Hedmark og Oppland 

bedriftsidrettskrets med Tore Jørgensen som leder. Norsk Tipping fungerer også som 

premieutvalg.  

  

O-utvalget har denne sesongen gjort arbeidet med utkjøring av resultater, klubblister, 

deltakerlister og løpende oppdateringer av hjemmesida.  

 

Tidtakerprogrammet ETiming har fungert bra, særlig etter oppgraderingen av 

utstyrsparken før 2019 sesongen.  

  

Påmeldingen på nettsida har fungert godt og forenkler arbeidet for arrangør og de som 

står for utkjøringer av resultater. Vi har forståelse for at ikke alle er fortrolig med digital 

påmelding og for en periode må vi leve med litt parallelle digitale og manuelle systemer. 

Vi oppfordrer likevel sterkt til at flest mulig går over til digital påmelding gjennom nettsida, 

da dette sparer veldig mye tid for arrangørene. Mot slutten av 2019-sesongen var nesten 

alle påmeldinger digitale.  

 

Knut Martinsen har for 1. år vært ranking fører og har utført denne oppgaven svært bra. 

Dette er til svært god hjelp for o-utvalget. 

 

Tore Stenseth bidro med uvurderlig hjelp til å hente inn finansiering for å kjøpe inn en 

hjertestarter som nå er med på alle løp.  

 

Løten kommune BIL tar over som orienteringsutvalg for perioden 2020-2021. 

  

Bedriftsidrettskretsen fører regnskapet. Materialforvalter har vært Marianne Berg.  

  

Arrangementer og sportslig aktivitet  

Det er i periodene 24. april til 24. september avviklet 20 løp. 11 løp før ferien og 9 løp 

etter ferien. Det ble ett onsdagsløp, ellers har alle løp vært på tirsdager. Løpene har 

vært veldig bra gjennomført.  Kvaliteten på løyper og kart har vært gjennomgående 

god.   

  

Det ble både stedsmesterskap stafett og parstafett i 2019. Dette gir morsom variasjon til 

terminlista, og vi retter en særlig takk til Mjøs-O og Jernbanens BIL som sto for disse 

arrangementene. 

 

O-utvalget oppfordrer til flere arrangører melder seg med løp til terminlista i 2020, og at 

små klubber går sammen om å arrangere for å fordele belastningen. 

  



Det ble relativt likt antall starter i 2019 sammenlignet med 2018, som tilsvarer 2011-tall 

hva gjelder antall startende løpere.  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

For mer utførlig statistikk, se «Årsresultater» 2019 under fanen «Dokumenter» på 

hjemmesiden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall 

starter
3755 3787 3962 3797 3918 3898 4072 3913 4221 3847 3535 3460

Antall 

løpere
343 369 392 391 402 409 428 431 437 456 409 392

278 262 260 247
Antall 

premier
258 258 251262 273 263 287 265
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OVERSIKT OVER LØP OG ANTALL STARTENDE PR LØP: 

 

   

Dato løp Arrangør 

Antall 

startende  

ONS 24.04 Norsk Tipping 170 
TIR 30.04 Statens Hus 210 
TIR 07.05 GENO 186 
TIR 14.05 Telenor / Nestle 191 
TIR 21.05 Vallset / Stange 193 
TIR 28.05 Arve Hagen BIL 148 
TIR 04.06 SpareBank 1 Østlandet 199 
TIR 11.06 Løten kommune 171 
TIR 18.06 IF / Elverum OK 156 
TIR 25.06 Mjøs-O 166 
TIR 02.07 Hamar Post 134 

 SOMMERFERIE  

TIR 30.07 Hamar Post 106 
TIR 06.08 Vegvesenet / Vang OL 150 
TIR 13.08 Mjøs Retail / Løten Mølle 162 
TIR 20.08 Løten kommune 164 
TIR 27.08 Byggmakker / Vang OL 176 
TIR 03.09 Elverum kommune 184 
TIR 10.09 Hamar katedralskole 169 
TIR 17.09 Mjøs-O 150 
TIR 24.09 Jernbanens IL 162 

  

  

Vandrepokal for rekruttering 

Det er en vandrepokal som er satt opp til den klubben som i forhold til året før 

rekrutterer flest nye løpere. I år ble Høgskolen Innlandet som går av med pokalen. Vi 

gratulerer!  

  

Kunngjøring av løpene  

Terminlista og opplysninger til de enkelte løp ble lagt ut på O-utvalgets hjemmeside: 

www.hedoppbedriftsorientering.no. Den enkelte arrangør oppfordres om å bekjentgjøre 

sine løp i avisenes gratis kunngjøringssider, men det ser ut til at nesten alle som ønsker 

informasjon nå benytter hjemmesida.  

  

De fleste av bedriftslagene som ble spurt tok velvillig på seg løp. Det er blitt mange lag 

med få deltagere, disse bør også ta sin jobb å arrangere løp, enten alene eller sammen 

med andre lag. Det er også en mulighet å leie arrangører fra aktive lag.  

 



I 2019 sto Mjøs-O for et ordinært løp og stedsmesterskapsstafetten. Jernbanens BIL 

var rause nok til å arrangere parstafett. Vi takker for bidraget til å få varierte løp på 

terminlista!  

 

Påmeldings- og resultatservice  

Påmelding skjer enten ved at deltagerne skriver seg på listene eller direkte på vår nye 

hjemmeside. Vi vil oppfordre alle til å melde seg på via nettsida. Dette er meget enkelt og 

sparer arrangørene for mye ekstra jobb og i tillegg får vi skrevet ut de listene vi trenger. 

Mange etteranmelder seg, og dette kan skape problemer for arrangørene med hensyn til 

trykking av kart.  

  

EKT-opplegget har fungert bra, på tross av noen tekniske utfordringer. Resultatservicen 

kan ikke bli særlig bedre. Endelige resultater har vært tilgjengelige på nettsida samme 

kveld som løpet har vært arrangert.  

  

VIKTIG!  

Det er nødvendig at alle som starter fører seg opp på oppslått liste med både med kryss 

for start og sluttid. Samtidig er det viktig at de kontrollere brikke nummer. Dette både for 

at arrangør skal ha kontroll på hvem som er igjen i skogen, samt at man skal kunne 

korrigere for å få korrekte resultatlister. 

  

O-utvalgets hjemmeside  

I 2017 ble det lansert ei ny nettside som er blitt meget godt mottatt. Nettsida er enkel å 

finne frem på, det er lett å melde seg på løp, man finner mye nyttig informasjon og linker 

til aktuelle kontakter og tema.   

 

Hjemmesida er populær og er uunnværlig for å få informasjon ut til alle mosjonister. Om 

alle som melder seg på her registrerer e-postadressen sin, så har o-utvalget mulighet til 

å kunne sende info direkte til hver løper. Disse listene har blitt brukt ved et par 

anledninger i 2019, for eksempel for å gjøre oppmerksom på første løp.  

 

Nyheter fra o-utvalget 

På fjorårets årsmøte ble det bestemt at o-utvalget i samarbeid med Tore Stenseth skulle 

gjøre et fremstøt mot Lions-klubber og andre aktuelle støttespillere for å hente inn 

finansiering til å kjøpe en hjertestarter. Lions Østre Toten, Lions Nes, Lions Løten, Lions 

Storhamar, Lions Gjøvik, Lions Vestre Toten, Lions Ring og Telenor responderte positivt 

og ga bidrag på 1500-2000 kroner. Dette gjorde det mulig å kjøpe inn en «Powerheart 

G5» fra Røde kors. Hjertestarteren følger nå med på alle løp og er svært enkel i bruk.  

 

På fjorårets årsmøte ble det også lagt frem et ønske om å kjøpe inn en ny Emit 

timerecorder, da den gamle fikk tekniske problemer. Det ble investert i en ny før 

sesongen som har fungert godt.  

 

Forsøket med å oppfordre arrangørene til å kjøre fristart har fungert svært godt. Dette 

har gitt mindre kø, færre lister og mindre stress for løperne, og en enklere avvikling for 

arrangørene. O-utvalget minner arrangørene om at det skal være mulig å starte i hele 



tidsrommet 1730-1830, slik at langveisfarende slipper å risikere at starten er tatt ned når 

de kommer frem.  

 

Etter forslag og vedtak på fjorårets årsmøte har arrangørene tilbudt ulik løype i H1,5 og 

D1,5. Dette virker å ha fungert etter hensikten, og har gitt mindre kø i løypene.  

 

Økonomi1 

Det ble i 2018 gitt en støtte på 20 000kr til Mjøs-O, til bruk i rekrutteringsarbeid for yngre 

løpere. Dette var en betydelig utgiftspost i regnskapet, og ville måtte bortfalle dersom 

tidligere års økonomiske utvikling hadde fortsatt. Nå som mange løpere i 2019 har 

frasagt seg premie til fordel for å støtte Mjøs-O, gir det mulighet for at o-utvalget kan 

opprettholde støtten til rekrutteringen til sporten. 

Regnskapet for 2019 er ikke oppgjort ennå.  

 

Avslutning  

 

O-utvalget har hatt en grei oppgave i samarbeid med de arrangerende lag.  

Vi vil takke Tore Jørgensen for god hjelp med hjemmeside, resultatservice, klubblister og 

deltakerlister. 

 

Til slutt også en stor takk til lag og samarbeidspartnere som tok på seg og gjennomførte 

alle oppsatte løp på en utmerket måte. Takk til alle som har deltatt.  

  

Hamar 3. november 2019  

For o- utvalget i Norsk Tipping 

Sverre Berg Lutnæs 

 
1 O-utvalget har ikke separat regnskap, da dette føres under bedriftsidrettskretsen. 


