
Innlandet bedriftsidrettskrets 
Orienteringsutvalget, Hamar

ÅRSBERETNING 2022

Administrasjon:
Arve Hagen BIL har i 2022 vært orienteringsutvalg i Innlandet bedriftsidrettskrets med 
Kristin Haga som leder. Arve Hagen 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 av 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 løp. Vi sender en stor 
takk til disse.

I tillegg må vi takke Stein Arne Nergård for de fine artiklene med bilder han har lagt ut på
hjemmesiden vår etter løp. 

Tidtakerprogrammet har fungert bra. Det er byttet batteri i en enhet av skriveren. Det er 
flere enheter som må byttes ut.

Det ble tatt i bruk lister der løperne krysset seg inn, og skrev opp starttid sjølv. Det er et 
stort ønske at alle som er kommet i mål, skriver egen tid. Eller merknad at de har brutt / 
ødelagt brikke, da dette vil lette arbeidet for de som har ansvar for utregning av tidene, 
etter løpet.

Knut Martinsen har vært ranking fører og har utført denne oppgaven svært bra. Dette er
til god hjelp for o-utvalget.

Bedriftsidrettskretsen fører regnskapet. Materialforvalter har vært Kristin Haga.

           Kvaliteten på løyper og kart har vært gjennomgående god. 

O-utvalget oppfordrer til at flere arrangører melder seg med løp til terminlista i 2023, og 
at små klubber går sammen om å arrangere for å fordele belastningen.

ANTALL LØP PR.
SESONG =20

ÅR 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ANTALL

LØPERE/ARR:
4110 3934 4242 3856 3534 3460 771 1524 2366

GJENNOMSNITT
PR. LØP 205,5 196,7 212,1 192,8 176,7 173,0 110,1 117,2 118,3

ØKNING/
NEDGANG

149 -176 308 -386 -322 -74 -2689 753 847



OVERSIKT OVER LØP OG ARRANGØRER 2022

Løp 1: Vang OL /MjøsO      Hol barnehage

Løp 2: GENO      Moskogen

Løp 3 Arve Hagen      Storihlehagan

Løp 4: Telenor BIL     Ingeberg skole

Løp 5: Elverum 
kommune / EOK

Grundset Elverum

Løp 6: Eidsiva / Vang            Gåsbu stafett

Løp 7 Løten kommune        Kolboden

Løp 8: Sparebank 1 Østlandet      Flyplassen Løten

Løp 9:
Vang OL       Gåsbu

Løp 10: Hamar Post       Kvilheim

Løp 11: Vegvesenet / Vang     St. Olav Vang

–SOMMERFERIE–

Løp 12:           Kartverket Vollkoia

Løp 13: Løten kommune     Skytterhuset i Løten

Løp 14:        Mjøs-O/EOK Skistadion til 
Strandbygda IL

Løp 15: If / EOK Norsk skogmuseum sprint

Løp16: Hamar kommune Gåsbu

Løp 17: Hamar katedralskole Furuberget

Løp 18: Mjøs Retail Klevfoss

Løp 19: Snertingdal O-lag Pullmyra

Løp 20: Norsk Tipping Stela, Brumunddal sprint

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 løpere, oppfordres det til at arrangører 
reklamerer løp også via andre medier, for eksempel via Facebook.

De fleste av bedriftslagene som ble spurt, tok på seg løp. Det er blitt mange lag med få 
medlemmer. Flere av disse har i år arrangert løp, TUSEN TAKK 😊Det er også en 
mulighet å leie arrangører fra aktive lag. Spør gjerne Anita Høie, Arve Hagen BIL om 
dette, da hun har informasjon rundt dette.

Påmeldings- og resultatservice

Påmeldingen har vært å melde seg på via hjemmesiden, eller etteranmelde seg ved
start.
Listene er sendt arrangør og O-utvalget. Nytt av sesongen har vært å krysse av om



det er skjedd endring siden sist løp, i forhold til egen påmelding. Dette letter arbeidet
til de som skal regne tider og resultater, om endringer krysses av, og fylles ut riktig.

Endelig resultat har stort  sett  vært  tilgjengelig på nettsida samme kveld/natt  /tidlig
formiddag,  etter  løpet  har  vært  arrangert.  Tore  Jørgensen  har  hatt  ansvar  for  å
publisere dette på hjemmesiden. Tusen takk til jobben som er utført i 2022.

O-utvalgets hjemmeside

Nettsida er enkel å finne frem på og 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. 

Nyheter fra o-utvalget
.
O-utvalget bestemte at de som har krysset av at de ønsker premie, får premie for 
sesongen 2022.

Det ble gjennomført 1 stafett i år, og 2 sprint. TUSEN TAKK til arrangørene.

Årsmøtet 2021 bestemte at startkontingenten skulle heves til kr. 110.-/ etteranmelding kr.
160.-. Dette for at klubbene skulle sitte igjen med et litt større overskudd. Pga færre 
deltakere, er overskuddet begrenset.

O-utvalget hadde for 2021 bestemt at Mjøs-O skulle få kr. 15.000,- i tilskudd. I 2022 er 
det tildelt kr. ___________ i tilskudd til Mjøs-O. Dette for å støtte det gode arbeidet de 
gjør for rekruttering til O-sporten i Mjøs området.

Styret

Arve Hagen BIL
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