
Årsmelding bedriftsidretten 2014 
 

 
SYKKELGRUPPEN 
Sykkelgruppen har i 2014 vært litt mindre aktiv enn tidligere år. Det har 
vært litt aktivitet som mekkekurs, infomøte for Bergen-Voss med pizza, 
rittet Bergen-Voss ble gjennomført med en del deltagere og et par andre 
småritt har vært gjennomført i løpet av året. Sykkelsesongen ble avsluttet 
med en veldig god middag.   
 
 
ORIENTERING 
I 2014 sesongen var det 3 forskjellige løpere som deltok fra Aibel i 
bedriftsorienteringen. Av disse var det 2 som deltok i 10 eller flere løp og 
dermed kunne motta glass på slutten av sesongen. Aibel endte på 41. plass I 
klubbrankingen - 7 plasser opp fra i fjor. Det har ikke blitt brukt penger 
denne sesongen. 
 
 
FRIIDRETTSGRUPPEN 
Friidrettsgruppen har hatt et sprekt år med deltakelse som har økt for hver 
aktivitet.  
Første arrangement var Bergen City Maraton. 3 stk deltok på gruppetrening 
hos Bergen PT Senter fra januar av. I April stilte 4 av 6 påmeldte til 
startstreken på halvmaraton løpet. Og en deltok på Thon Run 5 km, som er 
de siste kilometerne av maraton løypen. Veldig gode tider på alle sammen!  
Neste arrangement var Fløyen opp i starten av mai. Her deltok 5 stk.  
4/7 fjells turen er alltid siste søndagen i mai. 8 stk gikk turen i fjor, 2 gikk 
over 4 fjell og resten alle 7 fjellene. 
Sommerkarusellen går over 5 mandager og her var 7 stk påmeldte. 
Vinterkarusellen (pågår) går over 8 mandager fra november til mars. I fjor/år 
er det satt deltakerrekord fra Convel med hele 14 påmeldte! 
 
 
GOLF 
Midlene i 2014 ble brukt på gruppetrening med instruktør fra Fana 
Golfklubb. Gruppen bestod av 6-8 deltakere fra Aibel over 6 ganger. Vi fikk 
instruksjon 1-1 og som gruppe på disse treningene. Deltakerne ble også 
filmet og man fikk tilbakemeldinger i form av analyse av sving. 
 



SKIGRUPPEN 
Alpint - I 2014 sesongen har vi arrangert et skredkurs i samarbeid med Røde 
Kors. Kurset var delt opp i en teoretisk og en praktisk del. En gjennomgang 
av snø og skredteori ble holdt i våre lokaler på Sandsli, praksis/øving hvert 
gjennomført i Hamlagrø. Der tok vi en runde i nærområdet og kikket på snø, 
valg av rute, og øvde på kameratredning og bruk av S/M (søk/mottak) i 
skred. Kurset ble godt mottatt av deltakerne!  
Skigruppen har og vært et forum for medlemmer til å organisere samkjøring 
opp til Eikedalen i ukedager men og toppturer omkring Kvam og Voss i 
helgene.Gruppen består av omtrent 15 aktive og er alltid åpen for nye 
medlemmer! 

Langrenns gruppen har ikke brukt noen av pengene i 2014 grunnet dårlig 
vær.  
 

 
SKARVERENNET 
Det ble i år også arrangert Skarverenn. Turen var flott med masse folk og et 
fantastisk vær. 
 

 
FOTOGRUPPEN 
For fotogruppen var 2014 er svært rolig år. Det var preget av at aktive 
medlemmer sluttet i Aibel, ble pensjonert og var utestasjonert. Det ble ikke 
brukt penger i 2014, men noen kurs ble avholdt. 
 

 
JAKT OG FISKE 
Convel jakt og fiske arrangerte i fjor følgende: Fisketur til Ekso med 9 
deltagere, Havfiske med 10 deltagere, Grunnkurs i padling med 7 deltagare, 
Elvepadlingskurs på Voss med 7 deltagere, Jegerprøve kurs med 9 deltager. 
Det er også kjøpt inn 2 tørrdrakter. 

 
VOLLEYBALL 
I 2014 har vi trent sammen med BKK i Sandslihallen på torsdager kl 16.00.- 
18.00. 
Laget deltar i bedriftsidrettsserien i 3. divisjon, har ikke deltatt i noen cup i 
løpet av dette året. 
Innkjøp trykkmåler for Vollyball, isspray og støtte tape. 
Vi har det gøy på trening og har spillere i alle alders grupper og nivåer. 
Ønsker flere nye spillere velkommen:) 



INNEBANDY 
Ifølge kontingentinnbetalingen hadde Innebandygruppen 8 aktive 
medlemmer i 2014. Med dette antallet var det utfordrende å få til treninger 
med nok folk, men gjennom vårsesongen klarte vi likevel å gjennomføre 
treninger hver torsdag med ett unntak. 
 
På høsten ble utfordringen til en umulighet da permitteringer og oppsigelser 
var et faktum. Til tross for konsulentinnleie og tidligere Aibel- ansatte klarte 
vi ikke å skaffe nok folk til trening en eneste gang. Seriespillet krevde 
derimot bare 3 spillere, så det gikk sin gang både vår og høst. 
Her var vi først representert i en for lett klasse, men fikk flyttet oss opp til 
Aktiv klasse hvor vi fikk større utfordringer. 
 
Innebandygruppen brukte 72% av tildelt budsjett i 2014. 
85% av budsjettet gikk til leie av Sandsli Sportssenter. 
15% av budsjettet gikk til seriespill. 


