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ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2014 

 

 
Deltakerne fra B&OI på Hovedløpet i Verdal og Stiklestad 

 

2014 har vært et rikt og flott jubileums-år. Når vi blar tilbake, ser vi mange bilder og historier 

som viser en aktiv og mangfoldig o-klubb vi kan være stolte av.   

 

Jubileumsfesten 20. september ble stort høydepunkt, og ble akkurat slik vi i styret ønsket.  

En festkveld for hele o-familien med over 100 deltakere.  

En av grunnleggerne av klubben Carl A. Boe, løftet frem historien om hvordan det hele begynte.  

Mye har skjedd på disse 50 årene, men gleden over å dele gode opplevelser i Bodømarka, og alle 

andre verdensdeler det er gøy å utforske med kart og kompass,  tror vi har vært en 

gjennomgående tråd i klubbens historie.  

 

Noen av våre prosjekter er langsiktige, og andre er enkelt opplevelser i øyeblikket.  

 

Dette året er DA prosjektet fullført. DA markerer et tidsskille i klubbens historie. Nå er hele 

Bodø-halvøya digitalisert gjennom en åpen og gratis kartdatabase i georeferert format og kvalitet.  

En stor TAKK til Bamse og hans gode hjelpere som har jobbet frem dette. I tillegg har alle 

skolene i Bodø kommune nå et eget skolekart. Det åpner unike muligheter for mer o-aktivitet i 

skolene. Dette ble veldig godt mottatt på et møte med alle rektorene i juni.  

 

Det er veldig mange som har glede av våre gode kart, ikke minst alle tur-o entusiaster. For mange 

er tur-o starten på en opplevelsesrik fritidsaktivitet, i et godt folkehelse-perspektiv.  

2015 er valgt ut som friluftslivets år: http://www.friluftslivetsar.no  

Her har vi mange flotte opplevelser å tilby og glede oss til.  

 

Mangfold og bredde er mange o-klubber sitt kjennetegn. Det gjelder også for oss i B&OI 

orientering. Tirsdagsløpene er puls-slaget vårt, og i 2014 har det vært en god økning med antall 

deltakere.  

 

Bladet «Veivalg» (3/14) laget en reportasje om oss i B&OI orientering, med overskriften:  

«50 år og sprekere enn noensinne!» Vi lar det stå som en oppsummering av 2014. 

http://www.friluftslivetsar.no/
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1. Organisasjonsoversikt 

1.1 Styret  

Leder: Torkel Irgens  

Nestleder: Morten Selnes 

Styremedlemmer: Aviaja Kleist, Asgeir Jordbru 

Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals, Lars Reitan 

1.2 Utvalg 

 

Idrettsutvalget: 
Leder: Elisabet Kongsbakk  

Medlemmer: Marit Johnsen, Anders Kure, Arild Hegreberg 

 

Rekrutteringsutvalget: 
Leder:  

Medlemmer: Morten Tjønndal, Oda Furuholmen, Martha Kalvig Skogan 

 

Det lyktes ikke å finne en egen leder til rekrutteringsutvalget i 2014, så Idretts- og 

rekrutteringsutvalget har fungert som et felles utvalg, kalt IRU, dette året 

Morten Tjønndal har i praksis fungert som kontaktperson for rekrutteringsdelen av IRU.  

 

Tur-O-utvalget: 

Leder:  

Medlemmer: Lisbeth Lunde, Per Dalhaug, Jan Prytz, i tillegg har Marit Lunde deltatt på 

flere av møtene til tur-o utvalget.  

 

Materiell- og Hammarlibuutvalget: 

Leder: Carl B. Bjørseth  

Medlemmer: Geir Moen, Per Dalhaug  

 

Informasjonsutvalget: 

Leder: Arne Kristian Nordhei  

Medlemmer: det ble ikke valgt noen flere medlemmer til informasjonsutvalget 

1.3 Egne funksjonsansvarlige 

 

Kasserer: Bjørn-Wiggo Hansen  

Vaktliste Bodin vdg: Åge Mohus  

Kartleder: Morten Selnes 

Kartforvalter: Arild Hegreberg 

1.4 Revisorer 

Anita Eriksen, Jon Øverås (vara) 
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1.5 Representanter til kretstinget 

 

Torkel Irgens, Morten Selnes, Aviaja Kleist  

1.6 Valgkomite 

 

Leder: Geir Moen  

Medlemmer: Per Rekkedal, Anita Eriksen, Irene Skiri  

1.7 Verv utenom idrettslagets egen organisasjon 

 

Bodø Friluftsforum:  

Lisbeth Lunde (leder)  

 

Nordland orienteringskrets. 

Åge Mohus (styremedlem), Torkel Irgens (Hovedløpskontakt) 

 

B&OI Allianselaget 

Tore Jakola 

 

Årsmøterepresentant til Bodø idrettsråd 

Torkel Irgens 

2. Møte- og informasjonsoversikt 

2.1 Styremøter 

Antall møter: 7 ordinære, i tillegg har styret drøftet aktuelle tema på mail, etter behov.  

Antall saker: 32 

Styret har oppnevnt en egen hovedkomite for NM uka 2016. Denne hadde et første møte i 

oktober, og et møte nå i januar 2015.  

Styreleder hatt jevnlig kontakt med utvalgene og de funksjonsansvarlige, i tillegg til 

kontakten og samarbeidet med Norsk orientering.  

2.2 Medlemsmøter 

 Kick off 10. april 

 Jubileumsfest 20. september  

2.3 Informasjonsvirksomhet  

Generelt. Informasjonsutvalgets hovedarbeid har vært oppdatering av hjemmesiden. 

Nyheter, resultater og annen informasjon har blitt lagt ut så raskt vi har maktet.  

 

Mesteparten av arbeidet med å lage resultater for våre løp er fordelt på noen få personer 

(Marit Johnsen og Frode Ikdahl), selv om det er flere som nå kan gjøre dette. Det er ikke 

vanskelig arbeid, men det kan være litt tungt å sette seg ned to timer om kvelden etter 
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hvert tirsdagsløp for å lage resultatlister. Siden vi er såpass få som kan dette så er 

systemet ennå sårbart for forsinkelser rundt resultatpublisering.  

 

Det tas jevnlig backup (et par ganger i året) av alle filene som ligger på hjemmesiden. 

Disse legges på en ekstern harddisk hjemme hos websjefen 

 

Hjemmesiden er godt besøkt, og står sentralt i informasjonsflyten i klubben. Sammen med 

vår facebook-gruppe gjør hjemmesiden all nødvendig informasjon tilgjengelig for 

medlemmene.  

 

Facebook er ment å inneholde informasjon som også ligger på hjemmesiden, men siden 

alle kan skrive på facebook så kan den noen ganger inneholde informasjon som ikke 

ligger på hjemmesiden. Fordelen med facebooksiden er at man ikke er avhengig av et 

mellomledd (websjefen) for å få ut informasjon raskt. Websjefen følger med på hva som 

legges ut på facebook, og prøver å holde hjemmesiden oppdatert også på det som legges 

ut der (og omvendt). 

 

Julekalenderen. Også i år ble det laget en julekalender, som er ment som en slags 

oppsummering for året som gikk. Informasjonsutvalget sto for teknisk utførelse, mens 

lukenes tema og bidrag ble styrt av Torkel Irgens og Elisabet Kongsbakk. 2014 var sjette 

året julekalenderen ble laget. Årets julekalender ble laget på en ekstern nettside 

(https://ojulekalender.wordpress.com/) for å gjøre jobben lettere og kalenderen bedre.  

 

Redesign av hjemmesiden. Utviklingen av hjemmesiden har vært liten de siste årene, og 

det kan virke som om det ikke har skjedd så mye i 2014 heller. Men det har det. All 

nødvendig informasjon skal ligge ute på hjemmesiden, men hjemmesiden oppleves som 

gammeldags og veldig statisk. Planen er å bygge opp hjemmesiden på nytt med hjelp av 

«Wordpress», et publiseringsverktøy som både gir bedre design og lettere arbeid for den 

som oppdaterer hjemmesiden. Dette arbeidet er allerede påbegynt og jeg håper at en ny 

løsning skal være på plass i løpet av kort tid. En evaluering av dagens nettside og plan for 

nytt design er sendt styret i januar 2015. 

 

NM 2016. Noe arbeid er lagt ned i oppbygging av hjemmeside for NM 2016, 

https://onm2016.wordpress.com. Nettsiden har vært oppe og gått siden i vår og inneholder 

litt informasjon, og det er tenkt at den bygges gradvis opp etter hvert som mesterskapet 

nærmer seg. 

 

Turorientering. Informasjonsutvalget har også brukt noen tid på å hjelpe Tur-o utvalget 

med å vurdere programmet som brukes til å holde orden på tur-o-deltakerne (bestemt på 

Årsmøtet for 2013). Programmet er laget av Per Henrik Neeraas, som utfører 

oppdatering/service/backup en gang i året. Programmet er utviklet over mange år og har 

stor funksjonalitet (ikke alt som ligger inne i programmet er nødvendig, men mulighetene 

ligger der). Selv om brukergrensesnittet er litt tungt så er programmet ganske lett å bruke 

etter litt trening. Programmet er stabilt og krasjer aldri. Tur-o-utvalget er bekymret for 

framtiden for programmet, og ønsker å vurdere om et bytte kan være hensiktsmessig. 

Informasjonsutvalgets vurdering er at en overføring til for eksempel excel er mulig med 

noe innsats, men at dette vil være et langt steg tilbake hva gjelder funksjonalitet. Excel 

https://ojulekalender.wordpress.com/
https://onm2016.wordpress.com/
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bør etter Informasjonsutvalget kun velges i et nødstilfelle. Et fullgodt alternativ vil være 

et program laget av noen som kan programmere, og det vil koste en god del penger. Etter 

Informasjonsutvalgets vurdering bør programmet benyttes så lenge som mulig, men at 

man om noen år bør vurdere å ta kontakt med noen utviklere og be om et tilbud. 

 

Den største faren med dagens program er at det kun kan brukes på PCer med Windows 

XP. Windows 7 og nyere er ikke mulig. Dette gjør oss sårbare. Turorienteringsutvalget 

bør derfor prøve å finne (minst) en ekstra bærbar datamaskin som har XP installert. Disse 

er ikke lengre mulig å få kjøpt på vanlig måte via butikk. Disse maskinene må være 

dedikert til kun dette programmet. Selv om ikke Neeraas er så gammel, så er han ingen 

ungdom heller. Han har tenkt å drive vedlikehold på turo-datamaskinen ennå noen år sier 

han, men før eller siden vil dette også ta slutt. Programmet vil uansett kunne virke i 

mange år uten årlig service. Neeraas laget i 2014 også en flott og oppdatert 

«Brukerveiledning for turorienteringssystemet».  

 

3. Medlemsoversikt 

3.1 Medlemmer totalt 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

136 170 174 161 161 175 

 

3.2 Aktive medlemmer 
 

Aktive 0-5år 6-12år 13-19år 20-25år 26-år Totalt 
Menn 1 16 14 3 51 

 
Kvinner 0 10 7 1 24 

 
sum 1 26 21 4 75 127 
  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

108 122 133 117 119 127 
 

4. Økonomi  
 

Klubben har en solid og god økonomi. Driftsregnskapet er som de senere år ført etter et 

tilnærmet kontantprinsipp. Årets driftsregnskap er gjort opp med et negativ resultat på kr. 

18.544 for ordinær drift. Det var budsjettert med et negativt resultat på kr. 50.000.  

 

Oppsummert viser årets regnskap større avvik på følgende poster; 

- Manglende innbetaling av momskompensasjon: kr. 30.000.- 

- Økt inntekter fra kartsalg ift budsjetter i størrelsesorden ca kr. 27.000,-  

- Innkjøp av treningsklær til lager utover bestilt tøy. Merkostnad ca. kr. 40.000,- 
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- Mindre aktivitet i rekruttarbeidet har gitt et mindre forbruk på ca. kr. 12.000,- 

- Manglende innbetaling tur-O avgift til NOF på ca. kr. 38.000,- 

- Forskudd NM 2016 for logo og innkjøp av vimpel: ca. kr. 30.000,- 

 

Idrettsutvalget har også samlet sett et mindre overforbruk enn budsjettert. For øvrige er det 

ingen vesentlige beløpsmessige avvik på de øvrige budsjettpostene.  

Utvalgene viser stor grad av budsjettdisiplin. 

 

Det er innestående ca. kr. 415.000 på bankkontoene ved årets slutt.  

Klubben har ingen gjeld pr 31.12.2014.  

 

For nærmere detaljer i regnskapet vises det til årsmøtet sak 5.  

 

Klubbens virksomhet 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 avslutning av prosjektet ”Vi 

setter Bodø på kartet”. Det har vært nødvendig å midlertidig låne kapital fra driftsregnskapet 

for å betale løpende regninger. Det er imidlertid ingen gjeld pr 31.12.2014. Prosjektet ”Vi 

setter Bodø på kartet” ble avsluttet i 2014.  

 

Ved årets slutt er det innestående ca. kr. 83.000 på bankkontoene. For nærmere detaljer i 

regnskapet vises det til årsmøtet sak 5 samt til årsmeldingens punkt om kart. 

5. Kursvirksomhet 
 

Morten Tjønndal har deltatt på idrettsskadekurs i regi av Nordland idrettskrets.  

 

6. Rekruttering  
Organisering 

Som nevnt i oversikten over utvalg har det ikke vært et eget rekruttutvalg i 2014, og aktiviteter 

har vært gjennomført som en del av idrettsutvalget.  

 

Treninger  

Det ble gjennomført fem treninger for rekrutter på mandagene fra sist i april og ut mai. Det var 

lagt opp til å lage et tilbud for å prøve orientering i nærmiljøet til skolene, og øktene ble 

gjennomført ved Saltvern, Rensåsen, Alstad, Mørkvedmarka og Bodøsjøen.  
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Gjennomføringen var introduksjon til kart og grunnleggende o-teknikk, og korte o-løyper. 

Løypene fulgte ”råtass”-modellen som også andre klubber gjennomfører. Den består av tre korte 

sløyfer med 3-4 poster, og ca 500 m lengde, samt en lengre sløyfe kalt: "Råtassen".  

 

Aktivitet 

Oppmøtet på treningene var bedre enn i 2013, mens deltagelsen på tirsdagsløp gjennom sesongen 

har vært omtrent på nivå med 2013. Totalt hadde vi 33 unge løpere innom på mandagene i vår, og 

20 som deltok på et eller flere tirsdagsløp.  Av disse var ca halvparten med på løp ut sesongen. I 

tillegg ble noen torsdagstreninger tilrettelagt for deltagelse av de mellom 10-12 år. 

 

Løpstrøya 

O-rekrutter som deltar på fem løp får klubbens løpstrøye. Audun Sætermo, Christian Ertsgaard og 

Isak Løkås fikk løpstrøye i 2014. 

 

Markedsføring 

Opplegget ble markedsført som ”Fart med kart – Opplæring & orienteringsløp” i flyers utdelt til 

alle elevene i 4.-6. klasse på de 11 skolene i området fra Støver/Mørkvedmarka til Løpsmarka. I 

tillegg ble det gjennomført en ringerunde til de som var ny i 2013 for å sjekke interessen.  

7. Idrettsarrangementer 

7.1 Nærløp og kretsløp   

Utendørs sesong for nærløp/ treningsløp strakk seg i 2014 fra 22.april til 7.oktober.  

Det tradisjonelle romjulsløpet ble avviklet 30.desember, og innendørs-o-løp på UiN 3.1.2015.   

B&OI har arrangert 17 løp, mens Tverlandet, Valnesfjord og SISO har arrangert en 

Saltenkarusell hver.  

 

Saltenkarusellen og Saltensprinten har status som nærløp og er annonsert i terminlista i Eventor. 

Dette gjør arrangementene godt synlige for hele o-Norge. I 2014 har flere lokale løpere 

forhåndspåmeldt seg. Dette forenkler arbeidet for arrangør og tidtakeransvarlig.  

Faste lokale løperne oppfordres fortsatt til forhåndspåmelding også neste sesong.  

 

Ingen av årets arrangement har vært beheftet med vesentlige feil. Vi ser imidlertid at klubben kan 

forbedre våre rutiner for lokale arrangement, både når det gjelder hvordan nye finner fram/ 

ønskes velkommen på løpsarena, lesbarhet/ print av kart, samt kvalitetssikring av løypene for de 

yngste utøverne. 

 

Resultatservicen har vært veldig god, med utlagte lister på hjemmesiden kort tid etter løpene. 

Resultatene for B&OIs løp før sommeren er i tillegg lagt ut på Eventor. Arbeidet med å lese inn 

tider og legge ut resultater har vært fordelt mellom Arne Kristian, Frode og Marit.  

17 løypeleggere og 17 løpsledere fra B&OI har hatt ansvar for løp i lokal terminliste. Unik 

dugnadsvilje gjør at vi kan ha et variert lokalt løpstilbud. IRU vil takke for flott innsats!  
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Oversikt over tirsdagsløp i 2014:  

Dato 
2014 

Type løp Deltakere 2014 
(startende) 

Deltakere 2013 
(samme uke) 

Deltakere 2012 
(samme uke) 

     

22.04 S   =    Saltensprint 59 Kun 2012 63 

29.04 S 72 63 54 

06.05 K  =    Saltenkarusell 87 59 69 

13.05  K 79 79 64 

20.05 K 65 81 56 

27.05 K  80 81 65 

03.06 K 80 73 56 

10.06 K    (SISO) 37 38 61 

17.06 2-mannsstafett   (TIL) 32 (16 lag) 54 31 

24.06 K 56 60 48 

01.07 K 40 Kun 2014  

 Sommerferie    

12.08 K 53 29 37 

19.08 K  (Valnesfjord) 60 60 48 

26.08 K   61 50 53 

02.09 K  56 43 48 

09.09 PRIO (klubbmesterskap) 50 54 49 

16.09 S 54 58 54 

23.09 S 50 64 80 

30.09 Natt 25 30 23 

07.10 Natt 34 29 26 

30.12 Romjulsløp 26 44 28 

03.01 Innendørs UiN 48 40 47 

 

Samlet statistikk tirsdagsløp (2013/2012-tallene i parentes) 
 
    Antall løp Snitt-deltakelse  _  Flest deltakere 
Saltenkarusellen   12 (12/13) 63 (60/52)   87 (81/69) 

Saltensprinten      4 (4/5)  59 (61/55)                 72 (64/80) 

Samlet, tir/ tor, inne, romjul  22 (22/25)         54 (55/48) 

 

Også i 2014 er det stabilt god deltakelse i Karusell og sprintløp. Det er gledelig at snittdeltakelsen 

på Saltenkarusellen gikk opp også i år. Det er en særlig utfordring å arbeide for at rekrutter deltar 

etter sommerferien.  

7.2 Nasjonale løp og kretsløp   

 

Nordland 3-dagers/ KM sprint, KM-mellomdistanse, KM-ultralang  

Største arrangement i regi av B&OI gikk av stabelen fredag til søndag 13-16.juni på Kjerringøy 

 

 



 9 

 
Løp  Løypelegger _ Løpsledere _  Tidtaking _ Kart _ Antall deltakere 
KM-sprint Anders Kure Steve S/ Håkon Bø Marit/ Frode Kjerringøy  74 

KM-mellom Per Rekkedal Steve S/ Håkon Bø Marit/ Frode Låter  74 

KM-ultra Arild Hegreberg    Steve S/ Håkon Bø Marit/ Frode Raudlia 51 

 

Fredagens sprint hadde start/ mål ved skolen. Løpsarena lørdag var nær stranden på Låter. 

Løpsarena søndag var på skolen. Mange klubbmedlemmer la ned stor dugnadsinnsats for å få 

arrangementet vel gjennomført, godt dokumentert av løpsledere i Julekalenderen 2014, luke 6. 

 

Det var oppholdsvær hele helgen. Felles overnatting på skolen, grilling/ sveler/kaffe lørdag kveld 

dannet en fin sosial ramme for o-familien i Nordland. Vel blåst! 

 

KM-natt, Saltendilten og jubileumsfest B&OI 50 år 19-20.september: 

B&OI inviterte o-venner i kretsen til jubileumsfeiring samtidig med KM natt og Saltendilten 

Asgeir Jordbru sin «debut» som løypelegger er dokumentert i Julekalenderen 2014, luke 10. 

 
  Løypelegger _  Løpsledere _ Tidtaking _ Kart _ Antall deltakere 
KM-natt Aviaja Kleist  Katrine Kalvig Marit Bestemorenga   43 

Saltendilten  Asgeir Jordbru  Katrine Kalvig     Marit Bodømarka vest 55 

8. Breddeaktiviteter 

8.1 Turorientering   

 

Tabellen under viser salget for de siste 11 årene.  

  

År  Ordinær runde   Ekstrarunden Sykkelrunden 

   Poser Kort Totalt  solgte kart solgte kart  

 2014  1036 1050**  82  52 

2013  1007 511 1849*  70  62 

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 

 

            *Inkludert ett gratis ekstra klippekort pr turorienteringspose til bedriftene.  

 ** Fra 2014 ble det gitt ut gratis klippekort på salgsstedene.  

  

Det er gledelig å registrere at salget av tur-o posen har økt fra 2013 til 2014, og for første 

gang har vi solgt tur-o materiell for over 250 tusen kr. Det er imponerende!! 
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I de siste årene har der skjedd store endringer mht sportsbutikkene i Bodø. Noen blir 

nedlagt, og nye kommer til. Det gjør at vi må være i en aktiv dialog med aktuelle 

utsalgssteder.  I 2014 ble det innledet et samarbeid med salg av tur-o posen via Avisa 

Nordland, og AN bonus. Det gav turorienteringen en veldig god og gratis reklame 

gjennom hele sommeren. Dette samarbeidet vil vi gjerne videreutvikle, også i forhold til  

NM uka 2016.  

 

Styret og tur-o utvalget tror det fortsatt er muligheter for økt aktivitet og salg rundt tur-

orienteringen i Bodø. Her har vi som klubb en utfordring med å bruke alle de gode 

kontaktene og nettverk som vi har tilsammen.  

 

Finn frem dagen som ble arrangert i Bodøsjøen i slutten av mai har fortsatt et godt 

potensiale i seg. Det sammen har de «faste postene» som nå er satt opp i Rensås parken, 

Bodøsjøen og i Mørkvedlia. I 2015 er det planlagt å utvide dette tilbudet med fastmonterte 

poststolper på Bremnes. Dette er et tilbud som bl a barnehagene bruker mye. Vi har pr i 

dag ikke noen registrering av bruken av disse, men får mange hyggelige tilbakemeldinger. 

Andre steder i landet, er dette blitt et veldig populært folkehelsetilbud. 2015 er også 

friluftslivets år.   

8.2 Skolesprinten  

I tilknytning til Finn fram dagen 26. mai. På formiddagen denne dagen, var 5-7 klassene 

fra Aspåsen skole invitert, og deltok ivrig på skolesprint. Hvis vi hadde hatt kapasitet til å 

tilby skolene skolesprint, så ville dette vært veldig populært. Flere skoler etterspør dette 

på forsommeren. Vi har likevel sett fra tidligere år at det er utfordringer med å få 

deltakerne på skolesprint, til å delta på tirsdagsløp og o-treninger.   

9. Trening og idrettslige resultater  

9.1 Sesongplan og målsettinger  

I 2014 har idrettsutvalget og rekrutteringsutvalget fungert som et utvalg (IRU). Nedenfor gjengis 

målene fra IRUs sesongplan 2014, og med en vurdering av måloppnåelse. 

Overordnet mål:  

Gjøre B&OI synlig ved å bygge et inkluderende klubbmiljø, og lage opplegg for treninger, turer, 

løp og samlinger som er best mulig tilpasset den enkelte utøver i aldersgruppa 10-12 og 13-20-86 

år 

● Delmål 1: Planlegge og gjennomføre sesongopplegget sammen med utøvere og foreldre 

Måloppnåelse:  

IRU utarbeidet vinteren 2014 en sesongplan som ble sendt ut til klubbens løpere mellom 13-

20 år og deres foreldre. IRU ønsket å formidle hvilke utfordringer vi som klubb står overfor, 

hvilke mål vi satte oss for arbeidet i 2014. Ikke minst ønsket vi å få tilbakemeldinger fra 

medlemmene som gjorde det lettere å planlegge og gjennomføre sesongopplegget. IRU hadde 

stor nytte av tilbakemeldingene fra medlemmene. Innspillene gjorde sesonggjennomføringen 

mer forutsigbar.  

● Delmål 2: Bidra til at utøverne når sine personlige mål for sesongen 2014 
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Måloppnåelse:  

På treningssamling i januar skrev deltakende ungdommer ned personlige mål for sesongen 

2014. IRU ønsket å bidra til at ungdommene ser sammenheng mellom målrettet innsats i 

trening og på løp, og mestringsevne/ idrettsglede. Mange av ungdommene oppnådde sine mål. 

Andre ser tilbake på en sesong som ikke ble helt som forventet. Begge deler kan gi grunnlag 

for å evaluere fjoråret og sikte inn mål for 2015  

● Delmål 3: Feire B&OI orientering 50 år, og bidra til å nå ungdommenes mål for et godt 

klubbmiljø 

Måloppnåelse:  

B&OI 50 år ble synliggjort i løpet av året, bla. i Borgertoget på 17. mai der en fin gjeng stilte 

opp, samt på flott jubileumsfest. IRU tror positiv synlighet og feiring er viktig for 

klubbmiljøet. I januar ble ungdommer utfordret på å formulere ønsker og mål for å bygge 

klubbmiljø. Hensikten var blant annet å bevisstgjøre på ungdommenes egen rolle i forhold til 

å bygge et miljø det er bra å være del av. IRU har hatt ungdommenes målsettinger som sitt 

utgangspunkt gjennom året, og vi har bestrebet oss på å oppfylle konkrete ønsker med de 

menneskelige ressurser vi har hatt til rådighet. Enkelte ønsker krever mer langsiktig arbeid og 

mobilisering, f.eks «Flere ungdommer/ jenter!» 

● Delmål 4: Legge til rette for en god overgang inn i ungdom gruppa (13-20 år), for 10-12 

åringene 

Måloppnåelse:  

B&OI må fortsette å jobbe med den store utfordringen som ligger i å takle spennet i 

ungdomsgruppa; Både når det gleder alder, kjønn, ferdigheter, ambisjon/ motivasjon og 

ungdommens egen opplevelse av å være integrert i miljøet. Klubben greide ikke å bemanne et 

fullt Rekrutteringsutvalg i 2014, og flere av IRUs medlemmer har vært skadet/ hatt begrenset 

aksjonsradius i skogen. Mannskapene våre på ledersiden (de menneskelige ressursene) til å 

drive/ utvikle et ungdomsarbeid for en variert målgruppe er fortsatt en utfordring. Supert at 

foreldre som utfordres på å trå til med praktiske oppgaver stiller opp! 

● Delmål 5: Mobilisere klubbens løpere mellom 13-20 til å delta på kretsens vårsamling i 

Trøndelag 

Måloppnåelse:  

9-11. mai reiste 13 løpere/ledere fra B&OI, 9 fra Mo OK og 11 fra Troms o-krets på felles 

treningssamling i Levanger. Vi fikk testet relevant terreng og fikk nye kjenninger på tvers av 

klubbene. Målet var at flest mulig også skulle stille på HLOLL i august :-) Før vi dro hjem 

fikk vi testet ut hvordan vi lå an mot løpssterke trøndere – i Vårløpet på Stjørdal.  

● Delmål 6: Flest mulig B&OI’ere fra 10-86 år deltar på kretsmesterskap (KM-vår & KM-

høst), og Nordnorsk mesterskap (NNM) i august 

Måloppnåelse:  

Ved KM-vår på Kjerringøy var 51 av 74 deltakere på mellomdistansen fra B&OI. Supert, i og 

med at vi også var arrangører!! Årets høst-KM gikk sør i kretsen (Herringen IL/ Olderskog 

IL). 22 av total 41 løpere var fra B&OI, herav 4 gutter i H11-12, to jenter i D10 og en fersk 

løper i H13-14. Flott mobilisering!   

 

Når det gjelder NNM greide vi ikke å mobilisere. Allerede da terminlista forelå tok B&OI 

saken opp med arrangøren og gjorde oppmerksom på flere uheldige omstendigheter.  NNM 

gikk i Nordreisa helga før skolestart, og rett etter Hovedløpet som i år gikk i Trøndelag. 
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Samme helg som NNM ble det arrangert Midtnorsk mesterskap og Norgescup for juniorer. 

Dette førte til at B&OI i år stilte med større antall startende på Midtnorsk mesterskap (10 stk) 

enn NNM. B&OIs deltakere i NNM var: Per Rekkedal, Håkon og Arild Hegreberg. 

 

● Delmål 7: Minst en «ny» forelder blir med på busstur til KM Helgeland og deltar i N- eller 

C-klasse  

Måloppnåelse:  

2 stk: Terje Olsen og Ståle Helliksrud var med til KM Helgeland både som deltakere og 

“nye” foreldre. 

 

● Delmål 8: 8 -10 stk. fra B&OI deltar på Hovedløp/ O-landsleir (HL/OLL) i august 

Måloppnåelse:  

8-13 august var det endelig klart for HLOLL. Torkel og Elisabet var reiseledere for tidenes 

hittil største tropp på hele 8 løpere fra B&OI og 3 fra Mo OK! I løpet av 6 tettpakka dager 

ble det plass til to individuelle løp, treninger og kretsstafett. Vi bodde på flott ny skole, og det 

lå godt til rette for å bli kjent med likesinnede ☺ fra hele landet. Sosialt!  Fin gjeng å være på 

tur med! 

● Delmål 9: Minst en utøver med plassering blant de 10 beste i et nasjonalt løp 

Måloppnåelse:  

Dette målet viste seg å være for alt for beskjedent. B&OIs utøvere har hatt mange flotte 

plasseringer i nasjonale løp 

Årets sterkeste enkeltresultater er Amund Bø Kongsbakk sin 2.plass på O-festivalen, Amund 

og Trygve Bø Kongsbakk sine femteplasser på Hovedløpet langdistanse, og Edvin Berg sin 

3.plass i Veteran-NM langdistanse.  

Øvrige resultater i nasjonale løp gjengis under kapittelet Idrettslige resultater lenger bak 

● Delmål 10: B&OI stiller minst et lag under junior-NM i stafett i september 

Måloppnåelse: B&OI stilte med både herre- og damelag. Jentene fullførte på 23 plass. På 

guttelaget vekslet 1.etappeløper Ask i teten, men resten av laget var dessverre syk/ skadet. Vi 

kommer sterkere igjen. 

 

9.2 Treninger  

Vintertreninger: 
Tirsdagstreningene er fortsatt navet i klubbaktiviteten i vinterhalvåret. Kl. 18-19 ute: langkjøring 

eller intervall. Kl. 19-20 inne: koordinasjons- og balanseøvelser, styrketrening og bevegelighet. 

Gunnar-ball eller innebandy. Frammøtet vinteren 2014 var jevnt bra. Høsten 2014 hadde vi også 

2-4 fra årets H11-12 med. Flere ganger har vi hatt o-teknisk opplegg ute og noe kartarbeid inne.  

 

Det er blitt færre voksne som prioriterer tirsdagstreningene, og oppmøtet på løpingen ute er jevnt 

over lavere enn inne-økta! Mange av våre ungdommer går langrenn i vinterhalvåret, og flere av 

de voksne har travel arbeidssituasjon. Skal vi bygge klubbmiljø er imidlertid oppmøte og 

aldersblanding på treningene i vinterhalvåret viktig. IRU vil derfor oppfordre både godt voksne, 

foreldre og ungdommer til å møte på tirsdagstreningene.Velkommen!    
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Høsten 2014 fikk vi innpass på Hunstad u.skole og gjennomførte 3 torsdagstreninger med fokus 

på skadeforebyggende styrketrening. Heidi Mørkved bidro med sin kompetanse og forslag til 

øvelser på en av torsdagene. Godt oppmøte blant de eldste ungdommene. Kan gjerne gjentas.  

 

O-tekniske treninger - vår, sommer og høst: 
På torsdager fra 10.4 - 25.9 (ferie i juli) har B&OI arranger o-teknisk trening for 13 år og 

oppover.  Varierende frammøtested og innhold i treningene; sprint o, o-intervaller, korridor 

løping, løping på kurvekart, linje- orientering, stjerne orientering, kompass trening m.m.  

De gode sportslige resultatene tyder på at flere av våre utøvere øver på basisteknikkene, bl.a. 

retningsløping og kurveorientering. IRU vil fortsette å tilrettelegge økter som rendyrker teknikk. 

De eldste ungdommene har selv tatt initiativ til og arrangert egne o-treninger sommeren 2014. 

 

Det er utfordrende å lage treninger for så utøvere med stort aldersspenn og ferdighetsnivå. Vi har 

flere relativt ferske 13-14-åringer som trenger poster i terrenget. Dette har vært utfordrende 

ettersom både Marit og delvis Arild har slitt med skader. De eldste ungdommene melder tilbake 

at de trenger treninger tilpasset sitt nivå. Dette skal IRU jobbe videre med i 2015. 

 

Frammøtet har jevnt over vært bra. Som tidligere år har flere av de eldste løperne flyttet for 

skolegang andre steder: Håvard I og Heidi. På det meste ca.25 stk og selv på de siste treningene 

på høsten har det rundt 10 stk. som møtte opp. Det lover godt fram mot neste sesong. 

 

Samlinger våre løpere har deltatt på: 

● Klubbsamling med ei overnatting første helga i januar på Skihytta. Intervalltrening på 

speilhålke og barmarksøkt på Bremnes. Også omtalt under delmålene 

● Martha Skogan reiste på eget initiativ til Bergen sprint camp i januar 

● Martha Skogan og Heidi Jensen, deltok sammen med trener Marit på Camp Norway samling i 

Halden i slutten av april. 

● NOOKs vårsamling gikk i år til Trøndelag. Se omtale over. 

● Martha Skogan reiste på eget initiativ på Camp Norway-samling i Oslo høsten 2014 

● 8 ungdommer og 2 voksne til Hovedløp og o-landsleir i Verdal. 

 

Fellesreiser på større løp 
Juniorene har hatt tilbud om å reise på alle NM og Norgescupløp. Sykdom/skader og andre 

prioriteringer har gjort at deltakelsen var mindre enn planlagt. På NM-sprint deltok Heidi, Martha 

og Ask. Her stilte Anders opp slik at klubben kunne stille stafettlag. På NM ultralang deltok kun 

Martha. Martha og Oda deltok i NM-uka i september.  

 

Klubben har ellers tilrettelagt fellesreiser for aldersgruppen 13-20 år (reiseledelse/reisestøtte) til 

pinseløp, O-festivalen, Hovedløp/ O-landsleir, Midtnorsk og Blodslitet. 

 

Resultater fra reiser til nasjonale løp – se under  

9.3 Idrettslige resultater  

Deltakere på veteran-VM i Brasil: 

Per Rekkedal, Karen og Carl B. Bjørseth, Jens Wiggo Limstrand og Anne Berit Vikhals. Denne 

reisen ble også godt dokumentert i julekalenderen for 2014.  
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Nasjonale løp  

Hovedsakelig topp 10-plasseringer, jfr. delmål 9: 

● Pinseløp 1 Kongsberg: Trygve Bø Kongsbakk (H14) nr. 5  

● Pinseløp 2 Kongsberg: Trygve Bø Kongsbakk (H14) nr. 6  

● NM sprint: Martha og Ask kvalifiserte seg til finalen og ble hhv. nr. 19 og 25. 

● O-festivalen dag 1: Kaja Samuelsen Skiri (D13) nr. 6. Trygve Bø Kongsbakk (H14) nr. 6 

● O-festivalen 2: Kaja Samuelsen Skiri (D13) nr. 10. Trygve Bø Kongsbakk (H14) nr. 9. 

Amund Bø Kongsbakk (H16) nr. 2.  

● O-festivalen 3: Trygve Bø Kongsbakk (H14) nr. 4, Amund Bø Kongsbakk (H16) nr. 6 og 

Irene Mathilde Skiri nr. 9 (D17-B) 

● O-festivalen sammenlagt: Kaja Samuelsen Skiri (D13) nr. 10, Trygve Bø Kongsbakk (H14) 

nr. 5 og Amund Bø Kongsbakk (H16) nr 4. 

● Hovedløpet – sprint: Premieplass til Amund Bø Kongsbakk og Nora Irgens 

● Hovedløpet – langdistanse: Trygve Bø Kongsbakk (H14): Nr. 5, Amund Bø Kongsbakk 

(H16) nr. 5. Premieplass til Espen Samuelsen Skiri og Nora Irgens 

● Midtnorsk mesterskap, sprint: Trygve Bø Kongsbakk (H14) nr. 6, Amund Bø Kongsbakk 

(H16) nr. 5 

● Midtnorsk mesterskap, lang: Trygve Bø Kongsbakk (H14) nr. 7, Amund Bø Kongsbakk 

(H16) nr. 9, Nora Irgens (D15) nr. 11 

● Nordnorsken, sprint: Per Rekkedal (H60) nr. 1, Arild Hegreberg (H50) nr. 2, Håkon 

Hegreberg (H 17-20) nr. 5 

● Nordnorsken, lang: Arild Hegreberg (H50) nr. 1, Per Rekkedal (H60) nr. 2, Håkon 

Hegreberg (H 17-20) nr. 5 

● Nordnorsken, stafett: B&OI (Arild H, Per R og Håkon H) nr. 5 

● Veteran-NM langdistanse: Edvin Berg (H75) nr. 3 

● Blodslitet: Steve Samuelsen (H50) nr. 9 

 

Kretsmesterskap: 
Som det framgår under gjennomgangen av sesongplanens mål over, hadde B&OI mobilisert godt 

til begge KM-helgene (vår/ høst). KM-natt hadde som forventet lavere deltakelse.  

Etter tilslutning på årsmøtet i fjor redegjøres ikke for resultater fra KM-helgene, jfr. Eventor: 

 

● Nordland 3-dagers/KM 13-15. juni 2014 Kjerringøy 

http://eventor.orientering.no/Events?startDate=2014-06-01&endDate=2014-06-

30&organisations=2%2C1&classifications=International%2CChampionship%2CNationa

l%2CRegional%2CLocal 

 

● KM 30-31.august 2014 Herringen/ Olderskog 

http://eventor.orientering.no/Events?startDate=2014-08-01&endDate=2014-08-

31&organisations=2%2C1&classifications=International%2CChampionship%2CNational

%2CRegional%2CLocal 

 

● KM natt 19.9 2014 Bestemorenga 

http://eventor.orientering.no/Events?startDate=2014-09-01&endDate=2014-09-

30&organisations=2%2C1&classifications=International%2CChampionship%2CNational

%2CRegional%2CLocal 

http://eventor.orientering.no/Events?startDate=2014-06-01&endDate=2014-06-30&organisations=2%2C1&classifications=International%2CChampionship%2CNational%2CRegional%2CLocal
http://eventor.orientering.no/Events?startDate=2014-06-01&endDate=2014-06-30&organisations=2%2C1&classifications=International%2CChampionship%2CNational%2CRegional%2CLocal
http://eventor.orientering.no/Events?startDate=2014-06-01&endDate=2014-06-30&organisations=2%2C1&classifications=International%2CChampionship%2CNational%2CRegional%2CLocal
http://eventor.orientering.no/Events?startDate=2014-06-01&endDate=2014-06-30&organisations=2%2C1&classifications=International%2CChampionship%2CNational%2CRegional%2CLocal
http://eventor.orientering.no/Events?startDate=2014-08-01&endDate=2014-08-31&organisations=2%2C1&classifications=International%2CChampionship%2CNational%2CRegional%2CLocal
http://eventor.orientering.no/Events?startDate=2014-08-01&endDate=2014-08-31&organisations=2%2C1&classifications=International%2CChampionship%2CNational%2CRegional%2CLocal
http://eventor.orientering.no/Events?startDate=2014-08-01&endDate=2014-08-31&organisations=2%2C1&classifications=International%2CChampionship%2CNational%2CRegional%2CLocal
http://eventor.orientering.no/Events?startDate=2014-08-01&endDate=2014-08-31&organisations=2%2C1&classifications=International%2CChampionship%2CNational%2CRegional%2CLocal
http://eventor.orientering.no/Events?startDate=2014-09-01&endDate=2014-09-30&organisations=2%2C1&classifications=International%2CChampionship%2CNational%2CRegional%2CLocal
http://eventor.orientering.no/Events?startDate=2014-09-01&endDate=2014-09-30&organisations=2%2C1&classifications=International%2CChampionship%2CNational%2CRegional%2CLocal
http://eventor.orientering.no/Events?startDate=2014-09-01&endDate=2014-09-30&organisations=2%2C1&classifications=International%2CChampionship%2CNational%2CRegional%2CLocal
http://eventor.orientering.no/Events?startDate=2014-09-01&endDate=2014-09-30&organisations=2%2C1&classifications=International%2CChampionship%2CNational%2CRegional%2CLocal
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9.4 Oppsummering  

Overordnet mål:  

Gjøre B&OI synlig ved å bygge et inkluderende klubbmiljø, og lage opplegg for treninger, turer, 

løp og samlinger som er best mulig tilpasset den enkelte utøver i aldersgruppa 10-12 og 13-20-86 

år 

Idrettsutvalget har arbeidet målrettet i hht. sesongplan 2014, som ble utarbeidet i dialog med 

ungdommer/ foreldre. IRU konstaterer at vi i stor grad nådd de målene vi satte oss. Vi har fortsatt 

arbeidet med å øke ungdomsløpernes o-tekniske ferdigheter både ved målrettede treninger i 

nærområdet, samlinger og deltakelse på nasjonale løp. Vi har oppnådd mange gode resultater.  

 

For klubben er det fortsatt viktig å ha god bredde av ungdomsløpere der det legges til rette for 

idrettslig utvikling hos alle. En av våre største utfordringer er å inkludere de yngste løperne og 

deres foreldre, og å holde «gløden» oppe hos de som har vært med lenge. Det har vært bra å se 

idrettsutvalgets og rekrutteringsutvalgets arbeid i sammenheng. 

 

Klubben er OSS – dvs. samspillet mellom unge/eldre utøvere – foreldre – trenere og ledere! Når 

vi deler på jobbene får vi mer aktivitet. Mange har gjort en flott jobb i året som gikk! 

 

Rekrutterings- og trenerarbeidet skal sikre framtiden, og må holdes vedlike samtidig som vi skal 

satse på NM 2016. Dette er oppgaver som krever kompetanse innen fysisk trening, o-teknikk og 

det å ha lag med ungdommer. Vi har sett at dette er sårbart når ledere blir langvarig skadet eller 

får andre omfattende oppgaver i klubben. Vi må fortsette å fordele oppgavene slik at folk kan 

bidra på det de er gode til, og vi må bli flinke til å vise at vi verdsetter de som har stått på i 

ungdomsarbeidet i veldig mange år. Som leder i IRU vil Elisabet særlig rette en stor takk Marit 

Johnsen, Anders Kure og Arild Hegreberg for utrettelig og utholdende innsats.   

 

10. Kart  
 

Kartgruppa har i 2014 bestått av Morten Selnes (leder), Arild Hegreberg og Carl B. Bjørseth.  

 

I anledning skifte av kartleder fra  2013 til 2014, mottok styret følgende info fra Bamse:  

 

Innledning.                                                                                                                                                                                                                               

Kartarbeid og kartrelatert arbeid i klubben er relativt omfattende og drives mer eller mindre 

kontinuerlig, men har gått i bølger. Historisk sett er det i tillegg vært svært få (2-3) som har vært 

direkte involvert i dette arbeidet. Ved dette kartlederskiftet kan det derfor være greit at 

fratredende avgir en form for status i det løpende arbeidet til påtroppende. Jeg gjør med dette et 

forsøk på en slik statusrapport. DA-prosjektet ser jeg bort fra i denne sammenheng idet det nå er 

under sluttføring i regi av den kartarbeidsgruppa styret har opprettet.  

Organisering. 

Årsmøtet velger kartleder og kartforvalter. Arbeidsdelingen mellom disse har de siste 5-6 årene 

grovt sett vært slik («gjensidig komplementære ferdigheter»?) : 
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- Kartleder har jobbet med planoppgaver (kartplan, innspill til kommunens anleggsplaner og 

forvaltningsspørsmål) og ny-/rehabiliteringsprosjekter (spillemiddelsøknader og 

administrasjon og oppfølging av eksternt engasjerte o-kartentreprenører). Det har i tillegg 

vært jobbet med å påvirke/utfordre kommunen til å ta et ansvar også for o-kart som 

idrettsanlegg.   

- Kartforvalter har forvaltet og tilrettelagt det eksisterende kartverket for brukerne 

(løypeleggere mv) og i den forbindelse også utført en del oppdateringsarbeid. Han har videre 

drevet opplæring i ocad og holdt oversikt over klubbens ocad-lisenser.  

Eksterne o-kartentreprenører som har vært benyttet er «Berg Geomatics» og «CHB Kalde kart». 

Fordel lokal tilknytning. 

Kartprosjekter. 

For å kunne søke om spillemidler må kartprosjekter ha en forankring i kommunens anleggsplan. 

Ny kommunal anleggsplan 2014-2017 ble laget i 2013, og i den forbindelse ble det spilt inn 

følgende prosjekter: 

- 2013 Bodømarka Vest/Løpsfjell-Skardalen – oppdat. kartdatabase 

- 2013 Bodømarka Øst/Randsone Soløyvannsveien – oppdat. kartdatabase 

- 2013 Hopen aktivitetspark/kart 

- 2013 Universitetet/sprintkartbase 

- 2013 Vallemarka/kart 

- 2014 Geitvågen/kart 

- 2014 Hammarlia/sprintkart terr. 

- 2014 Mørkvedodden/Støver/sprintkartbase 

- 2014 Støver/nærkart 

- 2014 Østbyen/sprintkartbase 

- 2015 Saltvern/sprintkartbase 

Alle var nødvendigvis ikke tenkt som spillemiddelprosjekter, men ble spilt inn for om mulig å 

utløse noen kommunale kroner. Kommunen overså behendig forutsetningen i innspillene om 

kommunale midler og la prosjektene inn i prioritert anleggsplan uten økonomiske forpliktelser 

for kommunen. Prosjektene ligger i to «bunker» høyt plassert på henholdsvis på 7. og 12. plass 

av i alt 30 prioriterte prosjekter i perioden 2014-2017. De to første prosjektene i innspillslista 

ovenfor er for så vidt allerede håndtert i DA-prosjektet. Om sprintkartbasene kan utløse 

spillemidler kan det jobbes videre med. Prosjektene omfatter ikke kartlegging av nye områder, 

unntak kan være sprintkartbasene. 

 Ordinære spillemiddelsøknader er innsendt for: 

- Hopen aktivitetspark (48 000.-) 

- Vallemarka (84 000.-) 

- Støver nærkart (34 000.-) 

- Geitvågen (39 000,-) 

Klubben har i 2014 fått spillemidler til disse 4 kartene.  

 

Kartplan. 

Gjeldende kartplan går ut 2014. Det er behov for rullering. I denne rulleringen kan vi sette vårt 

tempo bla på nevnte spillemiddelprosjekter. 
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I kickoff-møtet nylig bet jeg meg merke i at idrettsutvalget satser på utvikling av ungdommen 

inntil de reiser ut for studier. For dette formålet tror jeg vi har nok kartlagt areal. Jeg personlig 

mener at vi i kartplanen ikke bør satse på kartlegging av nye områder, men bruke ressursene på å 

holde det kartverket vi har i dag oppdatert. Vi bør heller satse på å få et forvaltningsmessig 

samarbeid med øvrige klubber i kommunen som har kart, og tilby dem plass i vårt arkivsystem 

(ocadfilene) og samarbeid om utnyttelsen, jfr geodatasjefens innspill og for eksempel den avtalen 

som er inngått mellom klubbene i Trondheim. Vi er vel egentlig langt inne i et slikt samarbeid 

allerede jfr årets KM. 

Men utenpå alt går selvsagt arbeidet med NM2016-kartene på Klungsetmarka og Straumøya.  

Forvaltningsavtaler. 

Det er inngått en 3-årig avtale med kommunen om forvaltning av skolekartverket (prøveavtale). 

Den må følges opp i 2014. Det vil alltid være et oppdateringsbehov ved skolene og skiftende fra 

år til år. Jeg nevner spesielt Aspåsen/Bankgata og Grønnåsen med store oppdateringsbehov nå. 

Avtalen bør ha et potensiale som viktig opplæringsarena for ungdommen i kartarbeid og som 

sommerjobb. 

I et møte jeg hadde med kultursjefen for en tid tilbake (opprydding i gamle saker) uttrykte han 

begeistring for formålet med DA-prosjektet som han hadde fått presentert av MS/TI. Jeg benyttet 

anledningen til å minne om behovet for et løpende ajourhold. Han var positiv til å jobbe fram et 

grunnlag i kommunen for en forvaltningsavtale analog med avtalen for skolekartene og med fast 

årlig tilskudd fra kommunen. Dette kan det være verdt å følge opp. 

Får vi disse to avtalene til å fungere så er Bodø kommune antakelig unik i Norge mht kommunalt 

ansvar også for idrettsanlegget o-kart. 

Spesielle utfordringer.  

I dagens digitale tilværelse med mye «fri flyt» er det to forhold som må sikres med gode rutiner 

henholdsvis internt i klubben og overfor eksterne parter: 

1. Klubbens kartarkiv skal alltid inneholde den «autoriserte» ocadfilen. I praksis betyr dette 

å unngå at mer oppdaterte versjoner enn denne blir liggende ute på medlemmers private 

maskiner uten nytte for fellesskapet. 

2. Sikre at eksterne parter ikke utnytter våre kartdatabaser (klubbens eiendom) kommersielt 

uten at det er inngått avtale med klubben. 

Skolekartverket. Forvaltning. Rapport januar 2015. 
Innledning. 

Det er inngått en 3-årig prøveavtale (2013-2015) mellom Bodø kommune og B&OI Orientering 

vedr forvaltning av kommunens skolekartverk. Avtalen kom på plass seint på året 2013 (nov) slik 

at 2014 blir det første egentlige driftsåret. Aktiviteter som forutsettes gjennomført etter avtalen 

omfatter:  

-administrasjon (befaring for avdekking av behov for oppdatering, planlegging av oppgaver, 

kontroll av utført kartarbeid og ajourhold av nettstedet «Orientering i Bodøskolen»)  som utføres 

av lagets medlemmer   

-rent kartarbeid (innhenting av grunnlagsmateriale, synfaring og rentegning) som utføres av 

kartfirmaer på bestilling fra laget  

I denne rapporten redegjøres det for gjennomførte aktiviteter pr des 2014 og planer for 2015. 

Administrasjon 2014. 

Det er gjennomført en befaring av alle skolekartene utenom ytterkantskolene for å avdekke 

oppdateringsbehovet som grunnlag for framdriftsplaner. Det skjer stadig endringer i større eller 
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mindre omfang i skolegårder og skolers nærområder, og i 2014 har vi prioritert skolene med det 

klart største oppdateringsbehovet, se avsnittet nedenfor. 

Skolekartverket mv ble presentert på det utvidete rektormøtet i juni 2014 av lagets leder og 

kartleder. Tilbakemeldingen var svært positiv. 

Det nye kartet over Helligvær skole (nye kart utarbeides utenom avtalen) er lagt ut på nettstedet 

og oppdaterte kart ellers er også lagt ut i sin nye versjon her. 

Kartarbeid 2014. 

Kartene for Grønnåsen og Rønvik skoler er oppdatert gjennom firmaavtaler. Løpsmark skole er 

ferdig synfart og vil bli rentegnet i 2015 gjennom firmaavtale. Kjerringøy skolekart ble oppdatert 

av lagets medlemmer i forbindelse med at laget arrangerte årets KM sprintorientering der. Det er 

framskaffet grunnlagsmateriale for en omfattende oppdatering av Aspåsen/Bankgata skolekart i 

2015. 

Økonomi 2014. 

Vi har i 2014 arbeidet innafor ei ramme fra kommunen på kr 30 000 (mottatt honorar for årene 

2013 og 2014 a kr 15 000). Verdi utført arbeid: 

- Kartarbeid firmaer:                                                                        kr 27 531,50 

- Kartarbeid egne medlemmer (14 timer a kr 150,-)                  «      2 100,- 

- Administrasjon egne medlemmer (22 timer a kr 150,-)          «      3 300,-  

Sum                                                                                                   kr 32 931,50  

Prioriterte oppgaver 2015. 

De prioriterte oppgaver i 2015 (siste år i prøveperioden) vil være rentegning av Løpsmark skole 

og full oppdatering (synfaring og rentegning) av Aspåsen/Bankgata. Dette er relativt store 

oppgaver som vil bli utført av kartfirmaer. Det regnes med at dette årets honorar vil medgå til 

disse oppgavene. 

Det vil bli gjennomført en fornyet befaring i løpet av 2015 som del av evalueringen av 

prøveavtalen. 

11. Materiell og utstyr  
Hammarlibua eies av B&OI (allianselaget) med oss som leietaker. Leieavtalen er tilgjengelig på 

hjemmesida under Lagshåndboka. Bua er helt nødvendig for våre mange aktiviteter, men er 

oppført på midlertidig dispensasjon som servicebu for alpinbakken som var i området. 

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 også i år. I tillegg får Hunstad barnehage anledning til 

å lagre utstyr i bua når de har utedager i Hammarlia. Det fungerer greit. 

Strømavtalen (se årsm. 2013) er ikke reforhandlet. Bygning og inventar/utstyr mv er forsikret i If 

forsikring. 

Det er i år ikke registrert innbrudd i bua eller hærverk. 

Foruten reforhandling av strømavtalen så er det nå behov for utvendig maling og en mindre 

reparasjon på tak samt grusing av veien til bua.   

 

Utstyr for arrangement. 

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”.  
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Ved opptelling jan 2015 mangler 2 postbukker og 2 postenheter i snor samt 2 0-bukker og 1 

målbukk (249), Rekruttering og skolesprint har hatt sitt eget sett med poster og tidtakerutstyr 

gjennom hele sesongen. 

Røde instruksjonsbrikker (de eldste) dør nå relativt hyppig. Av ca 70 opprinnelige har vi nå 11 

igjen (vel og merke i bua!) i tillegg til 44 grå og blå av relativt ny dato. Dersom skolesprint skal 

gjennomføres i samme omfang som før (og en savnet pose med røde brikker ikke dukker opp) så 

må vi regne med ca kr 7500 til kjøp av suppleringsbrikker i budsjettet for 2015.  

 

Forbruksmateriell for arrangement. 

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 2014 
 

I årsmeldingen for 2013, var følgende punkter tatt med som styrets satsning for 2014, i tillegg til 

de enkelte utvalg og funksjoner sine planer og mål.  

 

- Utarbeide en helhetlig tiltaksplan for perioden 2014-2016. I dette inngår et årshjul, en tettere 

samordning mellom de enkelte utvalg og funksjoner i klubben. Det ble utarbeidet en 

tiltaksplan for klubben som var utgangspunktet for vår søknad om tilskuddsmidler fra 

forbundet. Tidligere var disse tilskuddene knyttet opp til det enkelte arbeidsområde innenfor 

klubbarbeidet. Nå kreves det en helhetlig tiltaksplan for å være berettiget ulike tilskudd. 

Styret ser at arbeidet med en langsiktig tiltaksplan kan videreutvikles i 2015.  

 

Norsk orientering har et langsiktig mål om at 1% av Norges befolkning skal være aktive med 

orientering, det er et spennende perspektiv også for vår klubb.  

 

- Videre vil arbeidet med et økt fokus på ekstern informasjon. Det krever en stor innsats for å 

synliggjøre aktiviteten til klubben i forskjellige media. I år har vi lykkes med å synliggjøre 

tur-o gjennom AN bonus systemet.  I tillegg har vi gjennom gode kontaktet i Avisa Nordland 

fått flere fine oppslag om klubbens prestasjoner og aktiviteter.  

 

- videreutvikling av tur-orienteringen. AN bonus har vi nevnt tidligere. 

   

- arbeidet med en ny kartplan fra 2015. De to viktigste kartene som skal oppgraderes nå er de 

to NM kartene, Klungsetmarka og Straumøya. Videre har klubben fått spillemidler til 

følgende kart: Hopen aktivitetskart, Vallemarka, Støver, Geitvågen.  

Kartutvalget vil følge dette opp i 2015.  

 

- Prosessen frem til og med NM uka høsten 2016 vil være med å utvikle klubben til en av 

Norges beste o-klubber.  
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13. Styrets forslag til satsning 2015 
 

En av de viktigste informasjonskanaler får både intern og ekstern kommunikasjon er 

hjemmesiden vår. Til årsmøtet i år, er denne fornyet og oppgradert. Styret vil uttrykke en stor 

takk og respekt for den innsatsen som Arne Kristian Nordhei gjør med denne.  

 

Nytt system for medlemsregistrering. Dette er et sentralt system fra Norges idrettsforbund, som 

også vi vil ta i bruk. Dette vil forhåpentligvis forenkle arbeidet med medlemsregistrering og 

styrke kommunikasjonen med klubbens medlemmer.  

 

Nordland 3 dagers 19-21. juni. KM helga i juni inviterer vil til stor o-fest i Indre Salten. Sprinten 

går på helt nytt sprintkart på Fauske, og langdistansen og mellomdistansen vil gå på et re-synfart 

o-kart i Sulitjelma. O-camp er planlagt på Sulitjelma skole.  

Dette er et samarbeid med Nordland o-krets om en større satsning på å øke interessen og 

aktiviteten med o-sporten i Indre Salten.   

http://nordland3dagers.weebly.com/ 

 

Arbeid med NM uka 8-11. september 2016.  

Dette arbeidet er allerede kommet godt i gang. Styret har oppnevnt en hovedkomite som leder 

planleggingen av dette arrangementet. Hele klubben vil bli involvert i dette arbeidet, og styret har 

en langsiktig målsetting om at et slikt stort arrangement vil utvikle oss i en positiv retning som  

o-klubb.   

https://onm2016.wordpress.com/ 

 

Det er inngått en samarbeidsavtale med Innstranden IL og Fauske IL som begge skal arrangere 

nasjonale mesterskap i 2015 og 2016. NNM på ski i Bodø 20-22. mars 2015, og 

Hovedlandsrennet på ski, på Fauske og Rognan, 25-28. februar 2016.  

Til disse arrangementene stiller hver klubb med 20 medarbeidere.  

I tillegg er der i gang et arbeid med felle sponsorsamarbeid mellom klubbene, til disse 

arrangementene.   

 

En av utfordringene er å sikre et bredt eierskap til dette arrangementet i byen, som en integrert 

del av jubileet til Bodø 2016, og ikke bare et klubbarrangement.  

 

Med dette vil styret få uttrykke en stor TAKK til dere alle for solid innsats også i 2014. 

 

Avslutningsvis vil styret få gi uttrykk for både takk og stolthet over at to av våre medarbeidere 

ble hedret på B&OI alliansens 120 års jubileum i desember. Frode Ikdahl fikk alliansens 

fortjenestemedalje, og Per Rekkedal ble utnevnt som æresmedlem. VI GRATULERER!!

http://nordland3dagers.weebly.com/
https://onm2016.wordpress.com/
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