ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012
1. Organisasjonsoversikt
1.1 Styret
Leder: Torkel Irgens
Nestleder: Morten Selnes
Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist
Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals, Ingunn Jakola

1.2 Utvalg
Idrettsutvalget:
Leder: Marit Johnsen
Medlemmer: Anders Kure, Arild Hegreberg, Elisabet Kongsbakk
Rekrutteringsutvalget:
Leder: Lars Reitan
Medlemmer: Eirill Buvik, Bjørn Tore Winther, Morten Tjønndal
Tur-O-utvalget:
Leder: Marit Lunde
Medlemmer: Lisbeth Lunde, Per Dalhaug, Regula Høsli, Jan Prytz
Materiell- og Hammarlibuutvalget:
Leder: Carl B. Bjørseth
Medlemmer: Geir Moen, Per Dalhaug
Informasjonsutvalget:
Leder: Arne Kristian Nordhei
Medlemmer: Jakob K. Skogan

1.3 Egne funksjonsansvarlige
Kasserer: Frode Ikdahl
Vaktliste Bodin vdg: Åge Mohus
Kartleder: Carl B. Bjørseth
Kartforvalter: Arild Hegreberg

1.4 Revisorer
Anita Eriksen, Jon Øverås (vara)

1.5 Representanter til kretstinget
Torkel Irgens, Petter Jakola, Carl B. Bjørseth
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1.6 Valgkomite
Leder: Geir Moen
Medlemmer: Per Rekkedal, Regula Høsli,
Varamedlem: Anita Eriksen

1.7 Verv utenom idrettslagets egen organisasjon
Bodø Friluftsforum:
Lisbeth Lunde
Nordland orienteringskrets.
Lars Reitan (kretsleder), Åge Mohus (styremedlem), Torkel Irgens
(Hovedløpskontakt)
B&OI Allianselaget
Tore Jakola
Bodø idrettsråd
Torkel Irgens

2. Møte- og informasjonsoversikt
2.1 Styremøter
Antall møter: 5 ordinære, i tillegg har styret drøftet aktuelle tema på mail, etter behov.
Antall saker: 43

2.2 Medlemsmøter
17. april inviterte styret til et medlemsmøte for å informere om sesongen 2012, med
fokus på både lokale løp og klubbens satsningsområder for deltagelse i nasjonale løp.
I tillegg informerte rekrutteringsutvalget om rekruttsatsningen for 2012.
Over 50 deltok.
23. oktober inviterte styret til innendørs o-løp, klubbkveld med indisk mat og
premieutdeling for sesongen 2012, over 70 deltok.
Styret ser begge disse arrangementene som viktige sosiale møtepunkt for å fremme
fellesskapet i klubben.
I tillegg arrangerte Norges orienteringsforbund, et nasjonal rekrutteringsturne i hver
krets. Søndag 6. jan 2013 (dagen etter kretstinget for Nordland o-krets). Her deltok 25
stk fra B&OI orientering. En viktig dag med der det kom frem mange gode ideer til
videre utvikling av klubben. Disse temaene blir viktig å følge opp i 2013.
Målsettingen fra NOF er en dobling av medlemstallet i Norsk orientering, fra 23 000
til
50 000 i 2020.

2.3 Informasjonsvirksomhet
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Informasjonsutvalgets hovedarbeid har vært oppdatering av hjemmesiden. Nyheter,
resultater og ulik informasjon har blitt lagt ut så raskt vi har maktet.
Hjemmesiden er godt besøkt, omtrent som tidligere år. Størst besøk er det i sesongen,
mens det er ganske stille i vinterhalvåret. Det er en liten økning i desember (pga
”julekalenderen”).
I stedet for BOM (papir) laget vi en julekalender på hjemmesiden, der vi hver dag i
desember hadde en nyhet om ting som ellers ville kunne stått i et BOM. Dette ble også
gjort i 2009 - 2011. Kalenderen er ment å fungere som et arkiv over det som skjedde i
2012. Tilbakemeldingene på julekalenderen er positive. I år fikk informasjonutvalget
god hjelp (spesielt av Elisabet Kongsbakk) til stoffet som ble presentert. Dette vil også
være et satsningsområde for informasjonsutvalget i 2013, men vi ønsker fremdeles
hjelp av B&OIs medlemsmasse.
Backup: det tas jevnlig backup (3-4 ganger i året) av alle filene som ligger på
hjemmesiden. Disse legges på en ekstern harddisk hjemme hos websjefen.
Utviklingen av hjemmesiden har vært liten de siste årene, og det har ikke skjedd så
mye i 2012 heller, selv om den er i kontinuerlig utvikling. All nødvendig informasjon
skal ligge ute på hjemmesiden, men ganske mye informasjon er ganske utdatert eller
lite relevant.
Planer for 2013:
 Utvikling av kartsidene.
 Kurs i tidtakning (Motime). Klubben har behov for at flere lærer seg
programmet, i tillegg til at vi skal arrangere NNM i august.
 Investere i en bærbar PC slik at vi ikke er avhengig av private maskiner ”ute i
felten”. Investeringssøknad er sendt til styret og tas med i budsjettet.
 Rydde og redigere i Lagshåndboka

3. Medlemsoversikt
3.1 Medlemmer totalt
DAMER
år
2008
2009
2010

0-5
2
2
2

6-12 13-19 20-25 2618
7
2
27
17
8
0
34
14
11
1
43

HERRER
Totalt
D
0-5
56
0
61
0
71
6
3

6-12 13-19 20-25 268
14
3
53
11
13
2
49
22
15
1
55

TOTALT
Totalt
H
Totalt
78
134
75
136
99
170

2011
2012

3
2

16
16

12
11

0
1

38
33

69
63

4
2

25
23

15
16

1
2

60
55

105
98

174
162

3.2 Aktive medlemmer, dvs antall som har deltatt i minst ett o-løp:
(NOF opererer med deltakelse i minst 2 o-løp eller ved å inneha et
tillitsverv, så regnes du som et aktivt medlem).
2008 2009 2010
96
108 122

2011
133

2012
117

4. Økonomi - ok
Klubben har solid og god økonomi. Driftsregnskapet er som de senere år ført etter et
tilnærmet kontantprinsipp. Etter en avsetning på kr 50 000.- (til kartfondet) er årets
driftsregnskap er gjort opp med et negativ resultat på ca. 5 000 for ordinær drift. Det var
budsjettert med et negativt resultat på 9 000.
Avsetningen på 50 000 til kartfondet er relatert til prosjektet ”Vi setter Bodø på kartet”, som
ble vedtatt på årsmøtet i 2011. Det er enkelte avvik på de forskjellige budsjettpostene, men
årets budsjetterte aktiviteter er i hovedsak gjennomført. Utvalgene viser stor grad av
budsjettdisiplin. Det er innestående ca 533 000 på bankkontoene ved årets slutt. Klubben har
ingen gjeld pr 31.12.2012. For nærmere detaljer i regnskapet vises det til årsmøtet sak 5.
Styret og utvalgene har mottatt oppdaterte budsjettoppfølgingsrapporter på forespørsel slik at
de kan følge med på den økonomiske situasjonen for sine budsjettposter.
Virksomheten er i hovedsak finansiert ved salg av tur-o poser, tilskudd, medlemskontingenter,
egenandeler og medlemmenes felles dugnadsinnsats.
Dugnadsinnsatsen omfatter:
- Vakt ved Bodin vgs første halvår
- Turorientering; pakking av tur-o poser samt salg av merker, utlodning og matsalg på tur-o
avslutningen.
B&OI orientering har tradisjon for god organisering og god oppslutning om
dugnadsoppgavene. I tillegg til de nevnte fellesdugnadene yter enkeltmedlemmer en betydelig
frivillig innsats som tillitsvalgte i styret og i utvalgene samt ved gjennomføring av
arrangement mv.
Aktivitetene i kartregnskapet har i hovedsak knyttet seg til prosjektet ”Vi setter Bodø på
kartet”. Kartfondet har i 2012 blitt tilført budsjetterte midler fra driftsregnskapet Ved årets
slutt er det innestående ca 77 000 på bankkontoene. For nærmere detaljer i regnskapet vises
det til årsmøtet sak 5 samt til årsmeldingens punkt om kart.

5. Kursvirksomhet
Der har ikke vært gjennomført egne kurs i 2012, men styreleder deltok på en samling for
hovedløpekontakter i Sarpsborg i oktober, og flere faglige seminar under hovedløpet 2012 på
Skeikampen (Lillehammer) i august.
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For våren 2013 planlegges det en kursrunde i tidtaking, slik at kompetansen i klubben ivaretas
og videreutvikles, både i forhold til de Saltenkarusellen, men også i forhold til NNM 2013 her
i Bodø.

6. Rekruttering
Organisering
Utvalget har bestått av Morten Tjønndal (ny), Bjørn Tore Winther (ny), Eirill Pettersen Buvik
(ny) og Lars Reitan (leder). Enkelte juniorløpere har også bidratt på treninger. Utvalget møttes
tidlig på vinteren og la en grov plan for fordeling av oppgaver utfra en plan om å gjøre
omtrent det samme som de foregående år – som vi vurderte som et gjennomarbeidet og godt
opplegg. Opplegget bygger på Anders Kure konsept «Fart med kart» som er videreutviklet
over mange år.
Ansvar for treninger, treningssamling og oppfølging på tirsdagsløp ble fordelt mellom oss fire
i utvalget.
Treninger og samling
Fast trening hver mandag kl 18-19. Fast oppmøtested var Mørkvedmarka skole på våren, og
Mørkvedlia Idrettspark fra uti juni til vi avsluttet i månedsskiftet september/oktober.
Treningene har vært på 1 drøy time med relativt fast program og gradvis progresjon på otekniske utfordringer:
1. Oppvarming/stafetter
2. O-teknisk trening på kart og med ekt. Flere løyper i korte runder for å håndtere spenn i
ferdigheter i gruppa
3. Oppsummering/tøying
I begynnelsen av juni gjennomførte vi ei treningssamling for rekruttene med overnatting i
Saltstraumen. 14 rekrutter var med. Samlinga var vellykket. Dessuten var ganske mange
rekrutter med på klubbturen til KM i Hemnes.

Aktivitet
Oppmøtet på treningene har vært bra, men noe lavere enn i 2011. Totalt har vi hatt 30 unge
løpere pluss en del foreldre innom på de treningene. 10-12 av rekruttene stod sesongen ut og
var på en eller flere av treningene i september.
Det ble også avholdt et enkelt foreldrekurs i forbindelse med den andre treninga i mai.
Hensikten er å informere om hva orientering går ut på, praktisk veiledning ift klær/sko etc, og
en kort innføring/inspirasjon til å lære mer om kart og gleden av å finne fram. Dette er et
viktig tiltak for å få barna til å fortsette med orientering og bidrar også til å få hele familien
med.
Løpstrøya
O-rekrutter som deltar på fem løp får klubbens løpstrøye og dette er svært populært. 5 trøyer
ble delt ut i løpet av sesongen 2012.
Markedsføring
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Opplegget ble markedsført som O-treninger i flyers utdelt til alle elevene i 4.-6. klasse på de
11 skolene i området fra Støver/Mørkvedmarka til Løpsmark. I tillegg har det nesten hver uke
vært sendt ut påminning om trening og løp (sted og tid) pr e-post til foresatte til påmeldte.
Utfordringer framover
Rekrutteringsarbeid er krevende og fordrer skikkelig markedsføring, god struktur og godt
opplegg på treningene. Selv om det var stor utskifting i rekruttutvalget fra året før, gikk det
veldig bra. I dette arbeidet er det viktig å sikre en god kontinuitet framover.

7. Idrettsarrangementer
Vår utendørs arrangementsesong har i 2012 strukket seg fra 17.april til 09.oktober, dvs nesten
et halvt år. I tillegg kommer Leif Magne sitt tradisjonelle romjulsløp 28.desember og
innendørs-o-løpet på universitetet 23.oktober.
Ingen av årets arrangement har vært beheftet med vesentlige feil. Resultatservicen har vært
god med utlagte lister på hjemmesiden kort tid etter løpene. Takk til Jakob for det, men vi ser
at vi trenger å gi flere opplæring i Motime slik at dette fungerer også i hans fravær. Alle
takkes for god innsats.
I år hadde vi ingen store arrangement, men vi arrangerte Natt KM og Saltendilten 21. og 22.
september. Kombinasjon av KM Natt og Saltendilten, hvor begge løp var tellende i
Nordlandscupen i ungdomsklassene, medførte at årets Saltendilten hadde 46 deltakere.
Oversikt over tirsdagsløp og noen torsdagsløp. S= Saltensprint, K= Saltenkarusell
Årets dato ( tall fra 2011 fra løp samme uke i fjor)
Dato

Type løp

Deltakere 2012

17.04

S

24.04
29.04
08.05

12.05
15.05
22.05

S
K
K
K
2
mannstaff
S
K
K

50
63
54
69

24.05

S

27

29.05
05.06
12.06
19.06

K
K
K VIL
2-mannsstafett

65
56
61
31

26.06

K

48

07.08

K

46

10.05

Deltakere 2011

64
43
69
91

20
Bare 2011

64
56

40
54
91
19 2-mannstafett
sprint
25
78
43
? finner ikke liste

32
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14.08
21.08
28.08
04.09
11.09
18.09
25.09
02.10
09.10
22.10
28.10

K
K SISO
K VIL
K
PRI
S
S
Natt
Natt
innendørs
Romjul

37
48
53
48
49
54
80
23
26
47
28

50
55
61
37
52
63
45
23
40
55
34

KM-natt:
41 deltakere
Saltendilten: 46 deltakere
Samlet statistikk (fjorårets tall i parentes)
Antall løp
Saltenkarusellen
13 (12)
Saltensprinten
5 (5)
Samlet, alle tirs-/torsdagsløp 25 (24)

snitt-deltakelse
52(55)
55 (56)
48 (51)

flest deltakere
69 (91)
80 (69)

Vi ser at er en liten nedgang i gjennomsnittlig antall deltakere. Nedgangen er liten og kan
være utslag av tilfeldigheter.

8. Breddeaktiviteter
8.1 Turorientering
Den ordinære turorienteringen gikk på kartene Rønvikfjellet, Keiservarden, Junkerfjellet,
Hunstadmarka og Rensåsparken (nytt kart med nær-turo), mens Ekstrarunden var lagt til
Arlia/Frosktjern. Sykkelorienteringen benyttet bykartet som ble utarbeidet i 2009.
Turorienteringen ble som vanlig markedsført ved kjøp av annonse i Avisa Nordland samt
gratis annonse i AN knyttet til fotokonkurransen på origo.no. AN lagde også en reportasje om
at B&OI tok med seg friluftsbarnehagen i nær-turo løypa i Rensåsparken. Informasjon om
turorienteringen er også lagt ut på klubbens hjemmeside.
Torkel Irgens, Marit og Lisbeth Lunde deltok på tur-o seminar/FINN FRAM seminar på
Gardermoen i mars. Dette ga mange ideer og ny inspirasjon. I tillegg fikk vi mye skryt og
spørsmål om hva det er som gjør at B&OI har så stor suksess med turorienteringen.
I forbindelse med sesongstart ble det arrangert Finn Frem dag på Bestemorenga i samarbeid
med Bodø jeger og fisk. Det var lavt oppmøte på denne dagen. Dersom det skal arrangeres
Finn Frem dag i 2013 er det derfor ønskelig å ha et mer bynært eget arrangement – gjerne i
tilknytning til nær-turo løypa.
Turoposen ble solgt på et utvalg av bensinstasjoner og sportsforretninger og gavekort ble solgt
på sesongavslutningen. I tillegg har turogruppa og andre i klubben solgt direkte til bedrifter,
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noe som utgjør en viktig del av salget. Prisene er uendret fra 2010. Tabellen under viser salget
for de siste 10 årene.
År
Ordinær runde
Ekstrarunden Sykkelrunden
Poser Kort Totalt
solgte kart
solgte kart
2012
1160 583 1998
70
60
2011
1158 616 2044*
95
88
2010
1269 891 2194*
111
175
2009
1173 689 1862
70
100
2008
1113 881 1994
70
100
2007
1086 772 1858
75
0
2006
1007 688 1675
74
0
2005
962 667 1629
57
40
2004
808 550 1358
59
57
2003
887 664 1551
57
45
*Inkludert ett gratis ekstra klippekort pr turorienteringspose til bedriftene.
Gruppas tilbud om turorientering gir fortsatt gode inntekter, og er et viktig bidrag til drift av
laget. Brutto salgsinntekter i 2012:
Turorienteringsposer, klippekort, ekstrarunde og sykkelrunde
226.960 kr
Kartannonser
4.000 kr
Sesongavslutningen
18.003 kr
Totalt
248.963 kr
I tillegg til disse inntektene fikk B&OI tur-o midler fra NOF etter at Carl-B Bjørseth skrev
søknad om støtte til nær tur-o i Rensåsparken. Utgifter knytter seg i hovedsak til kartpåtrykk,
merker, plaketter, avgift til NOF, annonsering, trykking av informasjon til
turorienteringsposen og varer til sesongavslutningen.
Orienteringsforbundet har laget konvolutter med strekkoder og strekkoder som kan klistres på
kort og annet materiell. I tillegg har alle utsalgssteder blitt bedt om å betale oppgjøret direkte
til klubbens konto. Dermed kan alt salg gå via kassen noe som gir bedre oversikt for
utsalgsstedene og reduserer risiko for tyveri.
Den midlertidige muligheten for å få service på dataprogrammet som benyttes til registrering
av deltakere og resultater benyttes fortsatt. På sikt må det finnes en permanent løsning. Nytt
program bør være mer effektivt og ha bedre søkefunksjon.

8.2 Skolesprinten
Årsmøtet jan. 2012 bevilget kr 10 000,- til eventuell gjennomføring av Skolesprinten 2012
forutsatt at noen i ”grasrota” ville ta initiativ. 4-5 pensjonister har stått for gjennomføringen.
De bevilgede midlene brukes til trykking av kart og kjøring. For supplerende finansiering er
søkt om voksenopplæringsmidler.
Det har i år vært avviklet Skolesprint ved 10 skoler med i alt ca 1280 deltakere. Ei skole falt
ut på grunn av streik. Det ble ikke avholdt noen skolesprintfinale dette året. ”Grasrota” ser
fortsatt dette tiltaket som ei ”grunnlagsinvestering” uten kopling til rekrutteringsarbeidet for
øvrig.
NOF premierte vår innsats med en utstyrspakke fra Silva verdt kr 5 000,-.
På oppdrag fra kommunen har det vært arbeidet med nettstedet ”Orientering i Bodøskolen”.
Her vil skolene og andre interesserte få tilgang til skolekartene og direkte tilgang til
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informasjon og øvelser som forbundet legger ut på sin hjemmeside. Nettstedet vil bli lenket til
kommunens hjemmeside og de enkelte skolene. Nettstedet vil bli lansert i løpet av jan/feb
2013.
Med nettstedet ”Orientering i Bodøskolen” ønsker ”grasrota” å flytte initiativet til
orienteringsaktiviteter over på den enkelte skole i større grad enn det som hittil har vært
tilfelle. I tråd med dette har vi fra klubbens overskuddslager delt ut et sett stifteklemmer og
postplater samt en bunke kart (ca 200) og forslag til postplasseringer i faste løyper ved
Grønnåsen skole og Løpsmark skole (Bremneskartet). Skolene har ansvaret for utsetting av
postene.
Kommunen ønsker at B&OI Orientering tar ansvaret for forvaltning av skolekartverket og
nettstedet mot et årlig tilskudd på kr 15 000,- (første året) som en prøveordning over 3 år. I så
fall må årsmøtet legge inn en utgift/inntekt på kr 15 000,- i budsjettet for 2013.

9. Trening og idrettslige resultater
Årsmøtet tildelte idrettsutvalget, som tidligere, en god slump med penger til idrettslig satsing
og startkontingenter. Idrettsutvalget har dermed også i sesongen 2012 kunne tatt seg den frihet
og definere målene selv og styre pengebruk og innsats etter det.

Naturlige mål:
Ungdomssatsing:
Unngå frafall av de som var med i fjor.
Høy aktivitet og utvikling av ferdigheter blant alle våre yngre løpere (13-20 år).
1/3 av deltakerne skulle klare premieplass i Hovedløpet og NM-junior.
Minst en plassering blant de 6 beste i noen av disse løpene.
Bredde:
Bred mobilisering til de 2 KM-helgene og NNM. Vi skulle ta minst samme andel av
medaljene i NNM som vår andel av den totale deltakelsen tilsier.

9.1 Treninger
Vintertreninger:
Foran 2012 sesongen valgte vi som i 2011, å ha tilbud om to treningsdager i uka gjennom
vinteren, dette for å kunne gi et bedre tilbud til ungdomsløperne som ikke deltar i langrenn på
vinteren.
Tirsdagstreninger:
Idrettsutvalget prøvde å fokusere på et godt opplegg på tirsdagstreningen foran 2012sesongen. Dette for å få fokus på orientering hele året. Opplegget har bestått av en times
trening ute, hovedsakelig med løping (noen valgte å gå på ski). Deretter innetrening med
fokus på basistrening som har bestått av koordinasjon- og balansetrening samt styrketrening
for hele kroppen. Noen få ganger har vi også hatt o-tekniske opplegg inne i gymsalen. Alle
innetreningene har vært avsluttet med enten Gunnarball eller innebandy. Oppmøtet spesielt
på innetreningene var veldig godt vinteren 2012 og også i november da vi startet opp igjen i
høst. Deltakerantallet har passert 30 flere ganger og aldersammensetningen er fra 10- 73 år.
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Torsdagstreninger vinter:
På torsdagene fra nyttår til påske ble det gjennomført intervalltrening. Oppmøtet har vært
ganske lavt, men det er ganske naturlig så lenge mange av o-løperen satser langrenn om
vinteren. Intervallene har variert i type og det har også vært gjennomført sprintintervaller på
kart.
Torsdagstreninger og andre treninger vår, sommer og høst:
Fra påske til oktober har det vært o-teknisk trening for alle klubbens medlemmer, på
torsdagene. I tillegg ble det arrangert o-teknisk treninger på tirsdager i sommerferieperioden
da det ikke var løp. Enkelte helger har det også vært tilbud o-teknisk økter på kort varsel.
Totalt var det vært 22 slike treninger. Vi har ikke ført statistikk over antall som har møtt, men
tror det har ligget mellom 4 og 15 deltakere, med et snitt på 8-9. De fleste deltakerne har vært
ungdomsløpere, men en del veteraner/foreldre har også vært med.
Samlinger:
Idrettutvalget arrangerte ungdomssamling på skihytta 7.-8.januar. 16 unge (13-19år ) og 3
ikke fullt så unge var med. 2 treningsøkter, hvorav ei o-teknisk økt. Sosialt og trivelig inne på
hytta om kvelden og felles overnatting.
NOOK arrangerte treningssamling 28.-30.april i Saltstraumen. 13 ungdommer fra B&OI
deltok.
7 ungdommer og 1 voksen var med til Hovedløp og o-landsleir på Skeidkampen
(Lillehammer).
Fellesreiser på større løp:
Juniorene har hatt tilbud om å reise på alle NM og Norgescupløp. Sykdom og skader har gjort
at deltakelsen har vært litt mindre enn planlagt.
Ungdommene fra 14 år og oppover har fått tilbud om tur til Pinseløpene på Kongsberg og
Blodslitet, mens vi til O-festivalen gav tilbud for løpere fra 13 år og oppover.
Oppsummering:
Det har vært lagt ned en del ressurser i å få til o-tekniske treninger som kunne gi godt utbytte,
både o-teknisk og fysisk. En begrensende faktor for å få dette til er faktisk tilgang på egnet
terreng og gode kart nært byen. For å øke vanskelighetsgraden i et terreng som kanskje ikke er
det vanskeligste og som noen begynner å bli ganske godt kjent i, har vi i 2012 i større omfang
brukt manipulerte kart f.eks kurverkart, korridorløyper, o.s.v. Det gir fokus på spesielle oteknikker og kan gi artige og mer utfordrene o-tekniske økter for våre beste løpere.

9.2 Idrettslige resultater.
NM-natt:
NM-sprint:
NM-stafett-junior
NM-ultralang
NM- Langdistanse
NM-mellomdist.

Jakob K. Skogan nr.28, (H19-20) Heidi Jensen brutt (D17-18)
Petter Jakola, nr.12 *, Heidi Jensen ikke til finale (D17-18)
B&OI nr 11* (Håvard, Ask, Petter)
Petter Jakola nr.11 , Jakob K. Skogan nr.24 (H19-20)
Petter Jakola nr 19 ( H19-20), Heidi Jensen nr 35 (D17-18)
Petter Jakola nr.27, Jakob Skogan nr.31 (H19-20), Heidi Jensen nr 42
(D17-18)
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NM-stafett-senior

Arild Hegreberg H21 Ikke til finale
B&OI nr 66 (Petter, Jakob, Arild)

Hovedløpet: ( fjorårsplassering i parantes)
Sprint
Håvard Irgens H16
1 * (2)
Ask Kleist Godal H16
15* (5)
Martha K.Skogan D15
36 (41)
Oda Furuholmen D15
34 (33)
Lotte E. Reitan D14
57
Amund B. Kongsbakk H14 30*
Espen S. Skiri H14
34

langdistanse
6* ( 8*)
35 (18*)
26 (31)
26 (22)
32
53
35

Sammenligning med målsettinger:
Premieplass til 1/3 av våre løpere: På 26 (individuelle) starter tok vi 4 premier(*). På 2
stafetter tok vi en premie. 4 av 11 løpere oppnådde en eller flere premieplasser.
Minst en plassering blant de 6 beste: Håvard vant HL sprint og kom på 6.plass i HL lang.
Vi fikk et fantastisk resultat med klubbens første seier i Hovedløpet, men nådde ikke
målsettingen om premie til 1/3 av deltaker i HL og NM. Men vi bør allikevel si oss godt
fornøyd, i HL er noen rett bak premieplass og når Petter blir nr 11 i NM Ultralang og ikke får
premie, så sier det om bredden i denne klassen i dette NM et. Det gledelige er at alle HLdeltakerne har plasseringer i den øvre halvdel av listen.
NNM:
Vi stilte med 33 deltakere i NNM i Tromsø. Dette er 2 løpere mer enn i 2011.
Med 33 deltakere ble vi også i år største klubb.
Vi forsynte oss også veldig bra av medaljene i dette NNM, spesielt på sprinten gjorde vi det
ekstra bra. ( I oversikten er alle plasseringer fra 1. -3 plass tatt med, selv om det i
veteranklassene ikke alltid deles ut medaljer i alle valører pga regel om 1/3 premiering).
Disse tok medaljer på sprinten:
D13-14
D15-16
D17-20
D40
1. Marit Johnsen
D60
H15-16
1. Håvard Irgens
H17-20
H40
H50
H60
H70

2. Nora Irgens
3. Martha K. Skogan
2.Mari E.Reitan
2. Karen Bjørseth
2. Ask K. Godal
2. Petter Jakola
2. Lars Reitan
2. Per Rekkedal
2. Carl B. Bjørseth

Disse tok medaljer på langdistansen:
D13-14
D15-16
D17-18
D45
1. Marit Johnsen
D65
1. Karen Bjørseth

3. Anne Berit Vikhals
3. Jakob K. Skogan
3. Anders Kure
3. Leif M. Eggestad

3.Nora Irgens
3. Martha K. Skogan
3. Marit E. Reitan
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H13-14
H17-18
H19-20
H21
H45
H60
H70

2. Espen S. Skiri
2. Håvard Irgens
1. Jakob K. Skogan
1. Petter Jakola
1. Arild Hegreberg
1. Leif M. Eggestad 2. Per Rekkedal

3. Ask K. Godal

3. Lars Reitan
3. Carl B. Bjørseth

Stafetten: 2 gull (D13-16 og H15), 2 sølv (H13-16og D135) og 2 bronse (D13-16 og D15).
Vurdering mot målsetting:
Vi stilte med 33 løpere så vi opprettholder status som største klubb. Vi fikk 36 medaljer (1-3
plass i mesterskapsklasser) av 115, dvs 36 %. I de individuelle løpene utgjorde B&OI løpere
16% av totalt påmeldte i alle klasser. Så vi oppnådde målsettingen om andel medaljer, men
oppnådde færre gull en i 2011.
KM
B&OIs deltakelse i årets KM-arrangementer, og antall kretsmestere (antall i fjor i parentes)
KM-sprint, Ørnes 37 (19) B&OI-deltakere, 7 (5) kretsmestere:
Nora Irgens, D13-14
Håvard Irgens, H15-16
Aviaja Kleist, D21
Petter Jakola, H17
Lars Reitan, H45
Leif M. Eggestad, H55
Jens V. Limstrand H65
KM-mellomdistanse, Svartisen, 45 (19) B&OI-deltakere, 6 (3) kretsmestere:
Nora Irgens , D13-14
Amund Bø Kongsbakk, H 13-14 (delt seier med Even Johan Kaspersen Mo ok)
Marit Johnsen, D45
Petter Jakola, H17
Lars Reitan, H45
Leif M. Eggestad, H55
Carl B. Bjørseth, H65
KM-ultralang, Vatnlia: 39 (21) B&OI-deltakere, 7 (6) kretsmestere:
Nora Irgens, D13-14
Ask K. Godal, H15-16
Petter Jakola, H17-20
Bjørn Godal, H35
Arild Hegreberg, H45
Jørund Eldevik, H55
Arnold Danielsen, H80
KM-lang, Hemnes 40 (54) B&OI-deltakere, 7 (9) kretsmestere:
Nora Irgens, D13-14
Marit Johnsen, D35
Karen Bjørseth, D65
Håvard Irgens, H17-20
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Arild Hegreberg, H21
Aviaja Kleist, D35
Per Rekkedal, H55
Carl B. Bjørseth, H65

KM-natt, Bodø, 27 (18) B&OI-deltakere, 8 (8) kretsmestere:
Nora Irgens, D13-14
Amund K. Godal, H13-14
Håvard Irgens, H15-16
Arild Hegreberg, H17
Marit Johnsen, D17
Elisabet Kongsbakk, D45
Bjørn Are Stensland, H45
Edvin Berg, H65
KM Stafett Bodø:
Vi stilte med 7 lag (4 stk på hvert) i stafetten. Førstelaget med AskGodal, Amund Kongsbakk,
Anita Eriksen og Håvard Irgens vant, mens 2.laget med Arild Hegreberg, Amund Godal, Mari
Reitan og Petter Jakola kom på 2. plass.
Antall deltakere og medaljer i KM varierer veldig avhengig av om løpene går nord eller sør
for Saltfjellet. I år klarte vi å mobilisere skikkelig og dro med buss nedover og hadde 40
startende. Det er det dobbelte av hva vi stilte med på KM på Helgeland i 2011.
Så i år har vi grunn til å være veldig fornøyd med bredde mobiliseringen til KM helgene.
Gode resultater i andre større løp som nevnes:
Pinseløp Kongsberg 26.-28.mai, med innlagt NC juniorer
Håvard Irgens, H15-16: nr. 1, løp nr 2.
Ask K. Godal, H15-16 nr 5 i løp nr 1.
Petter Jakola, H17-20E, nr 14 i løp nr 2.
Marit Johnsen, D45 nr 6 i løp 1 og 5 i løp nr 3
O-festivalen 22.-24..juni Beitostølen, med innlagt NC juniorer:
Fredag:
Håvard Irgens, Nr 1 i H16
Amund Godal, nr 4 iH13
Marit Johnsen, nr 7 i D45
Arild Hegreberg, nr 9 I H45
Carl B. Bjørseth, nr 9 H70
Lørdag:
Håvard Irgens, nr 3 i H16
Espen Skiri, nr 8 i H14
Petter Jakola, nr 7 i H19-20E
Marit Johnsen, nr 6 i D45
Arild hegreberg, nr 9 i H45
Søndag:
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Håvard Irgens, nr 1 H16 (jaktstart)
Ask Godal 4. beste tid H16 denne dagen
Petter Jakola, nr 6 i H19-20E (jaktstart)
Carl B Bjørset, nr 10 i H70
Espen Skiri, nr 11 H14.
O-ringen Halmstad 20.-27.juli:
Håvard Irgens nr 7 sammenlagt I H16.
O-idol Nydalen 16.september:
Håvard Irgens nr 7 i H16
Blodslitet 14.oktober:
Håvard Irgens nr.1 i H 15-16
Ask Godal nr 7 i H 15-16
Marit Johnsen nr 9 i D 45
Norges-cup sammenlagt:
Petter Jakola nr.15 i H19-20
Oppsummering:
Idrettsutvalget har forsøkt å forbedre ungdomsløpernes o-tekniske ferdigheter både ved
målrettede treninger i nærområdet, samlinger og deltakelse på større løp lenger sør i landet. Vi
oppnår mange gode resultatet og flere har plasseringer blant de aller beste. For klubben er det
fortsatt viktig å ha en god bredde av ungdomsløpere der det legges til rette for idrettslig
utvikling hos alle.
Både resultat og breddemessig bød sesongen på flere høydepunkter. Her fremheves:
1. Håvard sin gullmedalje i HL i sprint på Lillehammer. Dette er første gang noen fra
klubben går til topps i HL/NM.
2. Håvard sin stabile sesong med seire både i Pinseløp, O-festival og Blodslitet i tillegg
til gullmedaljen i HL sprint.
3. Petters seier i H21 i NNM. Sterkt som junior i en klasse som har vært dominert av
”veteraner” de seinere årene.
4. NNM i Tromsø hvor vi var 33 løpere og største klubb.
5. KM på Hemnes hvor vi stilte med 40 løpere og felles busstur. Mange rekrutter var
med på tur for første gang.

10. Kart
Digital kartdatabase Rønvikfjellet-Heggmoen (DA-prosjektet).
Alle kart på strekningen er nå sammenføyd (digitalisert og georeferert) og delt på 3 operative
baser; Bodømarka Vest, Bodømarka Øst og Hopen/Heggmoen. Et sentralt delmål i DAprosjektet er dermed nådd.
I Bodømarka Vest-basen er gjennomført oppdatering av terrenget i aksen JensvolldalenBreiva. I Bodømarka Øst-basen er Frosktjernmarka oppdatert i tillegg til et mindre areal i
Vallemarka.
DA-prosjektet har en tidsramme ut 2013. Selve kartarbeidet drives fram i en avtale med Berg
Geomatics.
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I DA-prosjektet kreves også gjennomført aktiviteter som skal heve kartkompetansen mv i
klubben. I 2013 har vi en utfordring i å lage program for og å gjennomføre slike aktiviteter.
Øvrig kartarbeid i henhold til kartplanen.
For kartdatabasen Mørkvedodden er noe terreng øst og nord for nåværende kart over
Mørkvedodden synfart.
Bremneskartet er nysynfart og noe utvidet og foreligger i ny versjon kalt ”Bremnes fort”.
Skolekartverket.
For dette kartverket henvises til pkt 8.2 i årsmeldingen.
Kartforvaltning.
Til sikker oppbevaring av Ocad-versjonen av klubbens kart er valgt en arkivløsning utviklet
av Konkylie Data. Tilgang til kartene i dette arkivet gis av klubbens kartforvalter. Arbeidet
med å fastlegge siste (”autoriserte”) versjon av alle kartene vi har og innlegging av disse i
arkivet er så vidt startet opp.
Arbeidet med å fornye/oppdatere kartsidene på hjemmesida er i gang.

11. Materiell og utstyr
Hammarlibua.
Hammarlibua eies av B&OI (allianselaget) med oss som leietaker. Leieavtalen er nå
tilgjengelig på hjemmesida under Lagshåndboka. Bua er helt nødvendig for våre mange
aktiviteter, men er oppført på midlertidig dispensasjon. Materiellutvalget legger derfor vekt på
at den ser ordentlig ut og at området rundt holdes ryddig, bla er nedre del av bakken ryddet for
kratt i år. I tillegg får Hunstad barnehage anledning til å lagre utstyr i bua når de har utedager i
Hammarlia. Det fungerer greit.
Det drar fortsatt ut med kommunens planlagte oppgradering av lyset i alpinbakken og dermed
sitter vi fortsatt med ei relativt stor strømregning (ca 3000 kr). Bygning og inventar/utstyr mv
er forsikret i if… forsikring.
Det er i år registrert 1 innbrudd i bua, heldigvis uten at det ble gjort hærverk. Denne siste
uautoriserte adkomsten til bua er nå behørig tettet. Ellers er ingen av de oppgavene vi så for
oss i Årsmelding 2011 gjennomført.
Utstyr for arrangement.
Det har ikke vært investert i nytt utstyr siste år. 2 stk MTR-lesere har vært til reparasjon hos
leverandør.
Ordningen med fast fordeling av postbukkene på løp, rekruttering og skolesprint fungerer
godt. Løpsarrangørene har vært flinke til å bringe postene tilbake til bua i henhold til
”Vågøneskonvensjonen”. Ved opptelling des 2012 mangler 1 postbukk og 2 postenheter i
snor, Rekruttering og skolesprint har hatt sitt eget sett med poster og tidtakerutstyr gjennom
hele sesongen.
En postenhet av 2004-årgangen har ”dødd” i løpet av sesongen. Iflg produsenten er forventet
levetid ca 8-10 år. Vi har i alt 27 enheter av denne årgangen som må skiftes før kommende
sesong jfr bla NNM. Her må vi regne med en utgift på bortimot 20 000 kr inkl noen pakker
med postskjermer.
Forbruksmateriell for arrangement.

15

Det har vært holdt et tilstrekkelig lager av forbruksmateriell (plastlommer, skriverpapir osv)
til løpene. Skriverpapir (termopapir) kjøpes nå lokalt til betydelig lavere pris enn hos
Idrettsbutikken.

12. Styrets oppsummering av 2012
På årsmøtet i januar 2012, la det forrige styret frem følgende forslag til satsningsområder
for 2012:
- Fortsette det gode arbeidet med satsing på rekruttering,
- Videreføre arbeidet med fokus på klubb og sportsutvikling.
- Utarbeide en langsiktig sportsplan
- Videreutvikle arbeidet med kartplan og kartarbeid
- Videreutvikle tur-o med bl a Kick-off arrangement ved sesongstart
- Arrangere en felles tur til NNM i Troms + få med mange av rekruttene og deres familier
- Etablere en prosjektgruppe for NNM i Bodø 2013
- Søke om å få arrangere NM uka i 2016
Styret vurdering for 2012 er at de fleste av disse punktene er gjennomført på en god måte,
slik denne årsmeldingen viser.

Bodø er et fyrtårn!

Styreleders betraktning i julekalenderen 2012.

Denne hyggelige overskriften lyste imot oss fra sportssidene i Avisa Nordland i midten av
oktober. Ordene kommer fra generalsekretæren i Norges Orienteringsforbund, Bjørnar
Valstad.
Det er både hyggelig og godt, å få en slik bekreftelse på at arbeidet vårt har en stø kurs.
Denne overskriften er til oss alle, som på en eller flere måter er aktive i B&OI orientering, og
til alle som har vært med å bygge klubben til den organisasjonen den er i dag.
Bamse minnet oss om følgende under årets KM i Hemnes: ”Det er ikke så mange klubber som
velger 30 tillitsvalgte på sitt årsmøte”. Det gjør det enklere å drive med det mangfoldet av
aktiviteter vi har, rekruttarbeid, treninger, tur-o, skolesprint, kartarbeid, hjemmesiden og
selvfølgelig alle o-løp, lokalt og nasjonalt.
Det er veldig mange gode øyeblikk å se tilbake på for 2012. KM helga i Meløy i juni, i vakker
og variert natur, var strålende. Håvard Berg sin visjon om å gjøre KM helga i juni til Nordland
3-dagers må vi videreutvikle. I september fylte vi en hel buss med 45 stykker til KM helg på
Hemnes, det var veldig artig.
NNM i Tromsø i august ble en regntung opplevelse, men arrangementet var godt gjennomført.
Mange veldig gode prestasjoner, ikke minst imponerende med stafett seier i H15 og D 13-16.
Neste år er det vår tur til å arrangere NNM. Hovedkomiteen er i gang, og sett allerede nå av
helga 23-25. august. Tør vi satse på 300 deltakere?
Selv om aktiviteten på forumet har stilnet, nå etter sesongslutt, så har fokus blitt flyttet den
flotte julekalenderen. Stor takk til Elisabeth og Arne Kristian. Kalenderen er blitt en god og
viktig tradisjon for å oppsummere store og små o–øyeblikk fra årets sesong.
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En programpost vi må se mer på neste år, er Finn fram dagen for 2013. 12. mai i år, snødde
det periodevis tett, og det var god plass i gapahuken på Bestemorenga. En drøm vi har, er å
fylle Rensåsparken med nye, interesserte o-løpere en varm sommer(hver)dag i juni. Slik at
enda flere kan få bli bedre kjent i den vakre Bodømarka gjennom tur-orientering.
Nå i 2013 begynte o-arbeidet allerede første helga i januar med treningssamling og kretsting,
og over 25 fra klubben på forbundets landsomfattende rekrutteringsturne. Her ble både
visjoner og konkrete tiltak for å gi et økt fokus på rekruttering diskutert, disse blir viktig å
følge opp.

13. Styrets forslag til satsning 2012
Generalsekretærens gode ord viser at vi er en aktiv og målrettet klubb: ”De er gode til å få
frem løpere på et høyt nivå, er en stor breddeklubb, og i forhold til folketallet er de landets
største arrangør av turorientering”.
Dette ønsker styret å videreutvikle, og vil foreslå følgende punkter til satsning for 2013:
(ikke prioritert rekkefølge)
- utarbeide en langsiktig sports og utviklingsplan, for de nærmeste 3, 5 og 7 år.
- konkrete definerte mål i de enkelte utvalg
- bedre samvirke og helhetstenkning i organisasjonen
- fullføre DA prosjektet, ”Vi setter Bodø på kartet”
- gjennomføre en ”Finn Fram dag” i Rensåsparken, (en hverdag i juni)
- klubbtur til O-Ringen i Boden, ”Bodø til Boden”, 20-26. juli 2013
- planlegge og gjennomføre et godt NNM i 2013, 23-25. august
- planlegge en jubileumsmarkering våren 2014, når B&OI orientering fyller 50 år
- søke og videreføre prosjektarbeidet med NM uka 2016
Med dette vil styret få uttrykke en stor TAKK til dere alle for solid innsats også i år.
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