
 
Innlandet bedriftsidrettskrets  
Orienteringsutvalget, Hamar  
 
ÅRSBERETNING 2021  
 
Administrasjon:  
Løten Kommune BIL har i 2020 og 2021 vært orienteringsutvalg i Innlandet 
bedriftsidrettskrets med Jan Roald Bøgeberg som leder. Løten Kommune BIL fungerer 
også som premieutvalg.  
 
O-utvalget har hatt ansvar for utkjøring av resultater, klubblister, deltakerlister og 
løpende oppdateringer av hjemmesida. Dette med veldig god hjelp fra Tore Jørgensen 
fra Norsk Tipping som administrerer hjemmesiden for O-utvalget. Samt Arild Indby og 
Marius Øie som har bidratt med opplæring og resultatservice før og etter løp. Vi må 
sende en stor takk til disse spesielt. 
 
I tillegg må vi takke Stein Arne Nergård for de fine artiklene med bilder han har lagt ut på 
hjemmesiden vår etter hvert løp. Anbefaler på det sterkeste å gå inn på hjemmesiden, og 
bla tilbake for å se på artiklene fra sommerens løp en mørk vinterkveld. 
   
O-utvalget anskaffet i fjor ny PC og har oppgradert programvaren til siste versjon av 
EMIT for at programvaren skulle bli mere tidsriktig. Tidtakerprogrammet har fungert bra. 
 
Pandemien har blant annet medført at vi kun har hatt påmelding via nettsida vår. 
Tilbakemeldingen så langt har vært at dette har gått bra. De som ikke var så fortrolig 
med dette har fått hjelp fra en «god venn». Vi har også innført startlister med starttider 
for å forkorte oppholdstiden på samlingsplass for å redusere smittefare.  
 
Knut Martinsen har vært ranking fører og har utført denne oppgaven svært bra. Dette er 
til svært god hjelp for o-utvalget.  
 
Vi har nå hjertestarter som er med på alle løp.  
 
Arve Hagen BIL overtar oppgaven som orienteringsutvalg fra sesongen 2022. Dette ble 
bestemt på årsmøte i 2018. 
  
Bedriftsidrettskretsen fører regnskapet. Materialforvalter har vært Jan Roald Bøgeberg.  
 
Arrangementer og sportslig aktivitet  
 
Også årets sesong (2021) ble sterkt preget av Korona pandemien. Vi forsøkte hele tiden 
å følge retningslinjer fra offentlige myndigheter og samtidig se muligheter innenfor dette. 
Dette medførte at det ble en sterkt amputert sesong med 7 avlyste løp og 13 vanlige løp.  
 
Pandemien har krevd nøye kontroll med hvem som startet for eventuell smittesporing, og 
at avstandskrav ble fulgt. Samtidig som at det var strenge krav til desinfisering. Dette 
medførte også i år strenge påmeldingsrutiner før start og rutiner for gjennomføring. Vi 
føler at de nye rutinene har blitt ok mottatt etter hvert, og at noe av dette kan videreføres 
når pandemien en gang er over. 
 



De løpene som ble gjennomført fungerte bra. Det har ikke vært noen kjente 
smittehendelser etter disse. Kvaliteten på løyper og kart har vært gjennomgående god.  
 
O-utvalget oppfordrer til at flere arrangører melder seg med løp til terminlista i 2022, og 
at små klubber går sammen om å arrangere for å fordele belastningen. 
Det ble nødvendigvis også en del færre deltagere i år da mange løp ble avlyst. Det var 
også en god del færre som møtte opp på de løpene som ble gjennomført.  
For noen var det nok smitterisiko som avgjorde, for andre var det kanskje litt tungt å 
komme i gang etter en lang pandemi.  
 
 

ANTALL LØP PR. 
SESONG =20 

       2020- 7 
løp 

2021-13 
løp 

ÅR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
ANTALL 

LØPERE/ARR: 
3961 4110 3934 4242 3856 3534 3460 771 1524 

GJENNOMSNITT 
PR. LØP 

198,1 205,5 196,7 212,1 192,8 176,7 173,0 110,1 117,2 

ØKNING/NEDGANG   149 -176 308 -386 -322 -74 -2689  753 
          

  
 
 

OVERSIKT OVER LØP OG ARRANGØRER 2021  
  

   

 

 

 Løp 1: Mjøs-O/Hamar OK  AVLYST   

 Løp 2: GENO  AVLYST   

 Løp 3  Telenor/Nestle AVLYST   

 Løp 4: Vegvesenet /Vang OL  AVLYST   

 Løp 5:  GENO AVLYST   

 Løp 6: Løten Kommune  AVLYST   

 Løp 7  Mjøs-O/Hamar OK AVLYST   

 Løp 8: Sparebank 1 Østlandet  Flyplassen Løten   

 Løp 9: 
Elverum Kommune / 

Elverum Ok  
Skistadion Strandbygda 

IL 
  

 Løp 10: Arve Hagen    Vollkoia   

 Løp 11: Hamar Post  Kvilheim sag   

   

 
 –SOMMERFERIE–   

 

  

 Løp 12: Geno Moelv Skole  

 Løp 13: Mjøs Retail Furasaga  

 Løp 14: Mjøs-O Prestrud Skole  

 Løp 15: Hamar Kommune St. Olav, Vang  

 Løp16: If / Elverum OK Svartholtet  

 Løp 17: Mjøs-O/Toten-Troll Kapp skole  

 Løp 18: Hamar Katedralskole Gåsbu  



 Løp 19: Løten Kommune Budor Skistadion  

 Løp 20: Eidsiva/Vang OL Gåsbu Skistadion    

 
 
 
Kunngjøring av løpene og påmelding 
Terminlista og opplysninger til de enkelte løp ble lagt ut på O-utvalgets hjemmeside: 
www.hedoppbedriftsorientering.no. Det ser ut til at alle startende henter informasjon fra 
hjemmesiden. For å eventuelt rekruttere nye oppfordres til at arrangører bekjentgjøre løp 
også via andre medier.  
 
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. 
 
Påmeldings- og resultatservice  
På grunn av COVID 19 måtte alle melde seg direkte på vår hjemmeside. Dette har 
fungert bra og det oppfordres til å fortsette med det også etter COVID 19. Det ble også 
praktisert startlister med starttider som ble bekjentgjort på hjemmesiden før det aktuelle 
løp. Dette for å begrense antall personer i startområdet under løp.  
 
Startlister hvor arrangør krysser av hvem som startet er til veldig god hjelp for 
resultatservice. I tillegg slipper vi det tidligere problemet med at folk glemte å registrere 
seg selv. Vi anbefaler at dette videreføres også etter COVID 19. 
 
EKT-opplegget har fungert bra, på tross av noen tekniske utfordringer. Vi anskaffet ny 
PC og oppgraderte EMIT programvaren til nyeste versjon. Endelige resultater har stort 
sett vært tilgjengelige på nettsida samme kveld/natt etter løpet har vært arrangert.  
 
 

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.  
 
Nyheter fra o-utvalget  
Sesongen 2021 ble også sterkt preget av COVID 19. Det var behov for en del ekstra 
personell for desinfisering før samlingsplass og i startområde. Vi har ikke fått melding om 
noen smittetilfeller i forbindelse med våre løp. Vi vil takke alle arrangører som kastet seg 
rundt og skaffet ekstra personell som bidro til at vi fikk arrangert de 13 løpene som gikk.  
 
O-utvalget bestemte at p.g.a sviktende inntekter og få løp ble det ikke noen premiering i 
2020.  
 
Nå i 2021 har O-utvalget på tross av avlyste løp besluttet å foreta premiering. Vi har 
måttet sette opp andre krav til premie p.g.a færre løp. Kravene til premiering er 
deltakelse i 9-13 løp kvalifiserer til 1. premie og 4-8 løp kvalifiserer til 2. premie. 
 
Det ble ikke gjennomført stedsmesterskap eller stafett i år. 



 
Årsmøtet 2019 bestemte at startkontingenten skulle heves til 100.-kr/ etteranmelding 150 
kr.-. Dette for at klubbene skulle sitte igjen med et litt større overskudd enn tidligere. 
Dette er gjennomført og vi har inntrykk at dette har fungert greit.  
 
Vandrepokal for rekruttering ble i årsmøte 2019 bestemt avviklet f.o.m 2020. 
 
Dete ble ikke tildelt midler til Mjøs-O i 2020 p.g.a dårlig økonomi. Men O-utvalget har for i 
år 2021 bestemt at Mjøs-O skal få 15000.-kr i tilskudd. Dette for å støtte det gode 
arbeidet de gjør for rekruttering til O-sporten i Mjøs området.  
 
 
Styret 
 
Løten Kommune BIL 


