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Medlemstall:

Berger og Svelvik O-Lag hadde i sesongen 2011 45 medlemmer som
fordeler seg på kjønn og aldersgrupper som vist i figuren under.
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Styremøter:

Det har i løpet av sesongen ikke blitt arrangert noen styremøter. Styret
har allikevel en jevnlig og god dialog.

Representasjon:

Berger og Svelvik O-Lag har vært representert i Svelvik Idrettsråd
denne sesongen ved Trude Hansen.
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Sportslige arrangementer: Treningsløp
Det ble i sesongen 2011 arrangert 14 treningsløp. Inkludert her var
fellesstart og to nattløp. Deltakelsen har også denne sesongen vært
meget bra med et gjennomsnitt på ca. 30 løpere.
Klubbmesterskap
Det ble i år ikke arrangert klubbmesterskap.
Kneskjælven
Den 30. utgaven av Berger og Svelvik O-Lag's populære langdistanseløp Kneskjælven, ble arrangert lørdag 5. november. Løpet som er ca.
16 km langt går fra Stomeruddalen i Nesbygda og ut til Berger Skole.
Vinner av Kneskjælven 2011 ble David Ekroll på tiden 02:09:02. Lars
Petter Stormo og Per Øyvind Stene fulte på de neste plassene. Best av
damene ble Britt Håvardstun på tiden 03:10:53.
Årets løype gitt i en flott østlig trase. Matstasjonene var på BOS-Hytta
og Myrestulen. Med en høst preget av mye regn var det en svært våt
utgave av Svelvikarka løperne måtte bryne seg på. Tett tåke gjorde det
i tillegg ekstra utfordrende å finne de 22 postene.
Vintertrening
Det har vinteren 2010/2011 ikke blitt arrangert noen offisiell vintertrening i regi av BOS.
Rekrutteringsarbeid:

Allidrett
BOS har deltatt i å arrangere allidrett for 1. og 2. klasse i Svelvik sentrum. For BOS sin del var dette 2 kvelder på våren. Ansvarlig for allidretten var Trude Hansen med god hjelp fra Joar Gjerdahl og Håvard
Pettersen.
O-teknisk trening
Det ble ikke arrangert noen form for o-teknisk trening ut over treningsløpene.

Turorientering:

BOS sin turorientering ble i 2011 arrangert for 34 gang. Kartet som
ble benyttet i år var Bolstein. I tillegg ble det laget et eget gratis opplegg for de under 10 år. Deltakelsen har vært noe lavere enn foregående år med ca 75 fullførte (inkludert 15 på barne tur-o). Åpningsdagen
var denne sesongen ved Ebbestadvannet.

Sportslige resultater:

Antallet BOS løpere som har deltatt på løp denne sesongen har økt
noe, men er fortsatt ikke på det nivå man kunne ønske. Men så lenge
tendensen er positiv så skal man være godt fornøyd.
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Kartarbeid:

Som vanlig har BOS printeren vært mye brukt til kartutskrifter i 2011.
Kart til treningsløp er en vesentlig del av dette.
Skikartet ble oppdatert og lagt ut på http://bos.idrett.no og med link
fra Svelvik kommune sin hjemmeside.
Det har blitt utarbeidet et jaktkart for Østre Sande Grunneierlag.

Dugnadsarbeid:

Vi har også denne sesongen hatt avtale med Svelvik kommune om
vedlikehold av kyststien og rydding av stier i marka.

BOS-Hytta:

Taket på BOS-Hytta ble byttet og en del andre smådetaljer ble fikset
på. Arbeidet ble utført av Espen Andersen og kostet ca. 95 000,-. Med
nytt gul og nytt tak er hytta i bedre stand enn den noen gang har vært.
Hytta er fortsatt mye bruk og spesielt i forbindelse med treningsløp.

Tårnet:

Tårnet på Seteråsen er som vanlig flittig besøkt. Rekkverk har blitt
byttet i 2011 og kostnadene er dekket av Svelvik kommune (ca
13 000,-).

Materiellanskaffelser:

EKT-utstyr
Det ble ikke kjøpt inn mer EKT utstyr i 2011.
Telt
Det har blitt kjøpt inn et telt i klubbfargen rød
og med «Berger og Svelvik O-Lag» trykt på
begge sider. Teltet består av tre segment á 1,20
m lengde. Bredden er 3 m og høyden 2,10 m.
Teltet setter opp med fire aluminiums stenger
(sammenleggbare)
Beach-flagg
Det ble kjøpt inn nytt beach-flagg med klubb
logo og kart. Dette vil gjøre oss langt mer synlig
på større løp og egne arrangement.
Løp- og treningstøy
Det er fortsatt godt med løps- og treningstøy på
lager.

PR:

Som vanlig er Svelviksposten benyttet flittig til både annonsering og
reportasjer fra våre arrangementer. I tillegg blir bruken av lagets
hjemmesider på internett stadig utvidet. Spesielt populært er resultatene fra treningsløpene og Kneskjælven.

Sponsorer:

Det har ikke vært noen sponsorer i 2011.
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Grasrotandelen:

Berger og Svelvik O-Lag er registrert i Frivillighetsregisteret og vil dermed kunne motta penger i forbindelse med Grasrotandelen
fra Norsk Tipping.

Sluttord:

Det er fortsatt et bra aktivitetsnivå på treningsløpene og det er ikke
mange klubber i Norge som har like mange deltakere. Aller mest populære er løpene på vårparten. Alle arrangører legger ned mye jobb i å
tilby deltakerne fine løyper og et godt arrangement og det er derfor
veldig fint at mange stiller opp.
Kneskjælven ble som vanlig et av årets høydepunkt. Dessverre var
været også denne gangen ganske så ufyselig. Men vi fikk mye skryt
for løyper og arrangementet i sin helhet.
Det er grunn til å være bekymret over at antallet tillitsvalgte og arrangører av treningsløp stadig går nedover. Dette skyldes i hovedsak
flytting fra stedet, men det viser seg dessverre svært vanskelig å få nye
til å ta på seg oppgaver. Et resultat av færre personer som ønsker å bidra er dessverre at aktivitetsnivået må reduseres.
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