ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2016
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1. Organisasjonsoversikt
1.1 Styret
Leder: Torkel Irgens
Nestleder: Morten Selnes
Styremedlemmer:, Asgeir Jordbru, Martha Kalvig Skogan
Varamedlemmer: Katrine Kalvig, Janne Anita Nilsen

1.2 Utvalg
Idrettsutvalget (13 år - ):
Leder: Elisabet Kongsbakk
Medlemmer: Marit Johnsen, Anders Kure, Steve Samuelsen
Rekrutteringsutvalget (10-12 år):
Leder: Morten Tjønndal
Medlemmer: Trond Ertsgård, Cato Sætermo.
Idretts- og rekrutteringsutvalget har også i 2016 i praksis fungert som et felles utvalg
(IRU). Det er nyttig å se samlet på dette arbeidet.
Tur-O-utvalget:
Leder: Marit Lunde
Medlemmer: Lisbeth Lunde, Per Dalhaug, Per Rekkedal, Elisabeth Bergquist.
Materiell- og Hammarlibu utvalget:
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: Frode Ikdahl
Vaktliste Bodin vdg: Åge Mohus
Kartleder: Arild Hegreberg
Kartforvalter: Arild Hegreberg

1.4 Revisorer
Anita Eriksen, Jon Øverås (vara)

1.5 Representanter til kretstinget
Torkel Irgens, Anders Kurs, Katrine Kalvig
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1.6 Valgkomite
Leder: Marit Bjørnevik
Medlemmer: Elisabet Kongsbakk, Morten Tjønndal

1.7 Verv utenom idrettslagets egen organisasjon
Bodø Friluftsforum: Lisbeth Lunde (leder)
Nordland orienteringskrets: Åge Mohus og Martha Kalvig Skogan (styremedlemmer),
Elin Irgens (Hovedløpskontakt)
B&OI Allianselaget: Geir Moen
Årsmøterepresentant til Bodø idrettsråd: Torkel Irgens

2. Møte- og informasjonsoversikt
2.1 Styremøter
Antall møter: 3 ordinære styremøter, i tillegg har styret drøftet aktuelle tema på mail,
etter behov.
Antall saker: 18
Styreleder hatt jevnlig kontakt med utvalgene og de funksjonsansvarlige, i tillegg til
kontakten og samarbeidet med Nordland o-krets, Norsk orientering og særskilt
arrangementsansvarlig Jan Arild Johnsen.
Styreleder og nestleder har begge vært aktive i hovedkomiteen for NM uka 2016, som
henholdsvis leder og prosjektleder. NM uka var det største arrangementet for B&OI i
2016.

2.2 Medlemsmøter
12. april ble det holdt medlemsmøte med presentasjon av planene for sesongen 2016
og info om NM uka.
28 august var det Kick off for NM uka.
27. november var det NM fest og innendørsløp på Nord universitet.

2.3 Informasjonsvirksomhet
Generelt. Informasjonsutvalgets hovedfokus har vært å holde hjemmesiden oppdatert.
Nyheter, resultater (sammen med idrettsutvalget) og annen informasjon har blitt lagt ut
så raskt som mulig.
Hjemmesiden er godt besøkt (typisk 50-100 unike besøk pr dag), og står sentralt i
informasjonsflyten i klubben. Sammen med vår facebookgruppe «B&OI orientering»
inneholder hjemmesiden all nødvendig informasjon som medlemmene og andre
interesserte trenger.
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
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ikke ligger på hjemmesiden. Spesielt gjelder dette «raske beskjeder» om for eksempel
trening og transport. 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). I høyre marg på hjemmesiden har det fra 2015 vært en
«facebookfeed» som viser de siste 5 ”postingene” på facebook slik at man ikke trenger
å være «på» facebook for å lese disse beskjedene.
Julekalenderen. I år ble det ikke laget en julekalender. Informasjonsansvarlig hadde
rett og slett ikke tid og kapasitet til å gjøre dette i år.
NM 2016. Mye av arbeidsinnsatsen i år gikk til NM-uka 2016 og det å holde
informasjonen på hjemmesiden og facebookgruppa til arrangementet ved like.
På NM uka sin hovedside, ligger det meste av aktuell info om arrangementet, kart,
løyper, bilder, resultater med mer https://onm2016.wordpress.com.
Turorientering. Informasjonsutvalget har også brukt noen tid på å hjelpe
Turoriengeringsutvalget med å vurdere programmet som brukes til å holde orden på
turo-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. Informasjonsutvalget vurderte i fjor
at programmet vil fungere bra i noen år framover og anbefalte videre bruk inntil
videre. Nytt av året er at programmet fungerer på maskiner med Windows 7 (takket
være Neeraas). Informasjonsutvalget hjalp derfor til med innkjøp av ny datamaskin.
Samlet bør dette sikre bruk i en del år framover. Vi er ikke like sårbare som for et års
tid siden.
Turorienteringa har egen Facebookside. Utvalget oppfordrer klubbens medlemmer til
å være med å skape aktivitet på denne siden og legge ut bilder på Instagram #turbodø.

3. Medlemsoversikt
3.1 Medlemmer totalt
2010
170

2011
174

2012
161

2013
161

2014
175

2015
167

2016
153

3.2 Aktive medlemmer
Menn
Kvinner
Sum
2010
122

0-5 år
3
4
7
2011
133

6-12 år
10
9
19
2012
117

13-19 år
12
5
17
2013
119

2014
127
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20-25 år
1
1
2
2015
123

26- år
44
22
66
2016
111

Totalt

111

4. Økonomi
Driftsregnskap:
Regnskapet for 2016 viser at klubbens ordinære aktiviteter har vært lavere enn de senere år.
Dette skyldes først og fremst NM-uka som det er ført separat regnskap for samt at det har vært
mindre reiseaktivitet blant junior- og ungdomsgruppa.
Regnskapet viser et positivt resultat for ordinær drift på kr 48 102. Etter overføringer til
kartregnskapet blir det et negativt resultat på kr 101 898. Det ble i 2014 mottatt tilsagn om
spillemidler til kart som var forutsatt fullført i 2016. Det var ikke budsjettert med overføringer
til kartregnskapet i budsjettet for 2016. Se egen omtale av kartregnskapet.
Det er innestående ca. kr 127 000 på bruks- og sparekonto ved årets slutt. Fra driftsregnskapet
er det ved årets slutt forskuttert ca. kr 215 000 til NM-regnskapet. Se egen omtale av NMregnskapet.
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.
For nærmere detaljer i driftsregnskapet vises det til årsmøtet sak 5.
Kartregnskap:
Det er i 2016 utbetalt til sammen ca. kr 227 000 til utarbeidelse av kartene Geitvågen, Hopen
og Støver. Inntektene skriver seg fra overføringer fra driftsregnskapet på kr 150 000 og
innbetalinger fra Bodø kommune iht skolekartavtalen. Spillemidler og momskompensasjon
for de 3 kartene forventes mottatt i 2017. Det er innestående til sammen ca. kr 4 000 på
kartkontoene ved årets slutt.
For nærmere detaljer i kartregnskapet vises det til årsmøtet sak 5.
NM-regnskapet:
Det er ført separat regnskap for NM-uka 2016. Endelig regnskap vil først kunne foreligge i
2017. Dette skyldes bl.a. at det ikke ble mottatt spillemidler for Klungsetmarka-kartet i 2016.
Søknaden ble fornyet høsten 2016. Spillemidler og momskompensasjon for NM-kartene vil
forhåpentligvis mottas i 2017. NM-løpene gikk på kart som ikke er klubbens eiendom og
utgiftene må dermed belastes NM-regnskapet.
Det ble utarbeidet regnskap pr 1. desember 2016. Regnskapet ble revidert av klubbens revisor
og oversendt Nordland fylkeskommune (NFK) som dokumentasjon for å kunne få utbetalt
tilskudd på mottatt tilsagn. Regnskapet viste et foreløpig underskudd på ca kr 212 000 som
enn så lenge er dekket med forskudd fra driftsregnskapet. I desember 2016 ble det betalt en
regning til Bodø vgs vedrørende banketten samt at det ble mottatt et mindre sponsorbeløp til
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banketten. Totalt var det dermed forskuttert ca kr 215 000 fra driftsregnskapet ved årets slutt.
I januar 2017 er det mottatt tilskudd fra NFK på kr 100 000. Dersom klubben mottar
maksimale utbetalinger av spillemidler og momskompensasjon vil NM-regnskapet totalt
kunne gi et overskudd på ca. kr 200 000.
For nærmere detaljer i NM-regnskapet pr. 1. desember 2016 vises det til årsmøtet sak 5.

5. Kursvirksomhet
Gjennom arbeidet med NM uka, forberedelser og gjennomføring, har klubben videreutviklet
en solid arrangørkompetanse. Dette har vært et stort løft for hele klubben som organisasjon.
Torkel Irgens, ble som leder for hovedkomiteen for NM uka, invitert til å presentere våre
erfaringer for arbeidet med NM uka på NOF sitt arrangørseminar på Gardermoen 23. oktober,
i regi av Norsk orientering. Dette er et kurs med fokus på ide og erfaringsutveksling mellom
klubber og forbund som har gjennomført, og som skal, arrangere store nasjonale løp i 2016 og
2017.
Styreleder deltok også på kompetansehelgen 19-20 november på Gardermoen.
Aktuelle presentasjoner for begge disse arrangementene ligger på www.orientering.no
25. oktober kom ”Rekrutteringsturneen” til Nordland o-krets og Bodø. Tema var: ”Møte en
mester” og ”Rekruttere og beholde”. Dette ble en forenklet utgave der Vigdis Hobøl og Linn
Hokholt fra NOF hadde ansvar for tirsdagstreningen, med påfølgende kveldsmat.

6. Rekruttering
Aktivitet
Det ble i 2016 planlagt egne rekrutt treninger på torsdager, og råtass-opplegg med flere korte
sløyfer på noen av tirsdagsløpene. I forbindelse med 2-mannsstafetten ble det arrangert egen
stafett for rekruttene. Det ble også gjennomført en helgesamling på Bestemorstua siste helgen
i august sammen med Tverlandet og Meløy.
Det var i 2016 dessverre få som deltok på torsdagstreninger for rekrutter. Men til tross for
dette var deltagelsen i N løype på tirsdagsløpene relativt god, og antall deltagere lå mellom 6
og 17 på de løpene som ble arrangert i Bodø.
Skole orientering:
Bamse Bjørseth og Edvin Berg arrangerte Skoleorientering på Skaug skole i mai for 1. til 7.
trinn med ca 80 deltagere.
Bamse Bjørseth og Martha K. Skogan arrangerte skoleorientering på Hunstad Ungdomsskole
i september med ca 80 deltagere.
Løpstrøya
O-rekrutter som deltar på fem løp får klubbens løpstrøye. Tilde Stoltenberg fikk løpstrøye i
2016.
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. Det var dårlig respons på denne og annen markedsføring bør vurderes for 2017.
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7. Idrettsarrangementer
7.1 Nærløp og klubbløp
Utendørs sesong for nærløp/ treningsløp strakk seg i 2016 fra 19.april til 4.oktober. Det
tradisjonelle romjulsløpet ble avviklet 29.desember. Som sesongavslutning og NM-fest ble
det arrangert innendørs-o-løp med påfølgende indisk middag.
B&OI har i år arrangert 13 løp, mens Meløy, Valnesfjord, Tverlandet og SISO har arrangert
en Saltenkarusell hver.
Saltenkarusellen og Saltensprinten er nærløp annonsert i terminlista i Eventor. Ordningen med
forhåndspåmelding av lokale løpere forenkler arbeidet for arrangør og tidtakeransvarlig.
Så godt som alle årets arrangement har vært avviklet uten vesentlige feil. Resultatene fra Aog B-løypa i et løp annullert som følge av feilplassert post.
Årets viktigste arrangement – vårt eget NM - ble en stor suksess!
Med unntak av for 3 løp* (se oversikt under) hadde vi også i 2016 rask og god resultatservice
via B&OIs nye hjemmeside kort tid etter løpene. Resultatene for B&OIs løp er i tillegg lagt ut
på Eventor. Arbeidet med å lese inn tider og legge ut resultater har vært fordelt mellom Frode
og Marit.
13 løypeleggere og 13 løpsledere fra B&OI har hatt ansvar for løp i lokal terminliste. 2016 var
en spesiell sesong ettersom vi skulle arrangere NM-uka i september. Til tross for at mange av
medlemmene var tungt involvert i NM-forberedelsene, og dermed hadde «permisjon» fra
oppgaver knyttet til lokale løp, fikk vi gjennomført tirsdagsløpene nesten som i et «normalår».
IRU vil takke for kjempeflott innsats! Unik dugnadsvilje gjorde at vi fikk til et variert og artig
lokalt løpstilbud også i NM-året!
Oversikt over tirsdagsløp i 2016:
Dato
2016

Type løp

19.04
26.04
30.04
03.05
10.05
17.05
24.05
31.05
07.06
14.06
21.06

S = Saltensprint
S
K
(Meløy OK)
K= Saltenkarusell
K
--------------K (TIL)
2-mannsstafett
K (SISO)
K (byttet uke m 2-manns- se over)
PRIO (klubbmesterskap i 2016)

(* mangler resultater på Eventor og/eller hjemmeside)
Deltakere 2015
(samme uke)

Deltakere 2014
(samme uke)

80

59

67

72

20* forhåndspåmeldte
60
69

61

87

67

79

Nasjonaldag

81

65

62
*
27
33
43

74

80

66

80

Deltakere 2016
(startende)

74
80

20

37

53 (19 lag)

32 (16 lag)

61

56

Ikke løp i 2016

34

40

Ikke løp i 2016

54

53

49

43

60

vanligvis først i sept

...06
09.08
16.08

K
Sommerferie
K
S = Saltensprint
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23.08
30.08
06.09
13.09
20.09
27.09
04.10
29.12

K
K (Valnesfjord)
-------K
S
Natt
Natt
Innendørs-o UiN
Romjulsløp

61
43

47

61

47

56

Gikk ut pga. NM

52

50

59
45
25
13
30
33

50

54

51

50

13

25

44

34

36

26

Samlet statistikk lokale løp (2015/2014/2013-tallene i parentes)
Saltenkarusellen
Saltensprinten
Samlet, tir/ tor, inne, romjul

Antall løp
9 (12/12/12)

Snitt-deltakelse _
41* (54/63/60)

4 (4/4/4)
20 (21/22/22)

62 (62/59/61)
47 (52/54/55)

Flest deltakere
69 (81/87/81)

80 (80/72/64)

Det er fortsatt god deltakelse i Karusell og sprintløp, selv om både samlet deltakelse og
snittdeltakelsen i Saltenkarusellen har vært lavere enn tidligere år. Noe av forklaringen bak
tallene er trolig at 2016 var et spesielt år. NM-jobbing var vårt store fokus. Tallene gir
imidlertid grunn til ettertanke og mobilisering. Bare med felles innsats kan vi løfte
rekruttering og deltakelse!

7.2 Nasjonale løp og kretsløp
NM-uka 8.-11.september på Straumøya og i Klungsetmarka.
Vårt store felles løft dette året var NM. 4 løp over like mange dager. En skikkelig opptur!
Løp

Løypelegger _

Løpsledere _

NM-lang
Carl H Bjørseth Lars Reitan
NM-mell. kval Arild Hegreberg
Lars Reitan
NM-mellom Arild Hegreberg Lars Reitan
NM stafett Carl H Bjørseth
Lars Reitan

Tidtaking _

Kart _

EQ-timing
EQ-timing
EQ-timing
EQ-timing

Klungsetmarka
Straumøya
Straumøya
Klungsetmarka

Antall deltakere

285
203
267
131 lag

Saltendilten 24 september:
14 dager etter NM arrangerte B&OI Saltendilten. Årets utgave hadde 10,7 km som lengste
løype.
Løypelegger _

Saltendilten

Løpsledere _

Tidtaking _

E. Skiri /A. Kongsbakk S.Samuelsen/ H. B.Bø Marit

Kart _

Antall deltakere

Bodømarka øst

27

7.3 Utviklingsarbeid i regi av Idretts- og rekrutteringsutvalgene
De siste årene har IRU arbeidet målrettet med å utvikle en plattform for idrettsarbeidet vårt.
«Klubben er OSS!» og «Vi løfter i flokk!» er stadig aktuelle motto.
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Vi erkjenner at:
 B&OI er et fyrtårn i nord fordi vi har mange kompetente medlemmer som sammen
sørger for at vi år etter år kan gjennomføre sommersesongens tirsdagsløp i Salten. Vår
klubb står for brorparten av arrangementene.
 Vi må dele på jobbene, slik at flest mulig hender og føtter er involvert. Det gjør at
flere er stolte klubbmedlemmer, at dugnadsbelastningen blir bedre fordelt, og at vi
forebygger at sentrale ressurspersoner mister motivasjon/ blir utslitte.
 Vi må tenke rekruttering både av nye barn/ unge og foreldre, men også av
ressurspersoner i ledelse og verv. Vi kan forberede oss på generasjonsskifte og at folk
av andre grunner går ut av klubben/ verv. Skal nye ta over er det lurt å dokumentere
rutiner og arbeidsopplegg.
B&OI fikk i 2016 ny hjemmeside. Det er blitt en flott ansiktsløftning! Det gjenstår fortatt en
del arbeid med å oppdatere stoffet som ligger der.
En nyvinning som er kommet i 2016 er Idrettsutvalgets to nye veiledere for å lette arbeidet
med lokale arrangementer. Vi håper at de nye guidene senker terskelen for at «nye» tar på seg
arrangøroppgaver, og at nedskrevne rutiner gjør arrangementene holder høy kvalitet også i
årene som kommer. Innspill til forbedring meldes til idrettsutvalgets leder.
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8. Breddeaktiviteter
8.1 Turorientering
Tabellen under viser salget for de siste 12årene.
År
Antall solgte konvolutter
2016
886
2015
965
2014*
1036
2013
1007
2012
1160
2011
1158
2010
1269
2009
1173
2008
1113
2007
1086
2006
1007
2005
962
2004
808

Ekstrarunden
126
102
82
70
70
95
111
70
70
75
74
57
59

Sykkelrunden
50
80
52
62
60
88
175
100
100
0
0
40
57

* Fra 2014 ble det gitt ut gratis klippekort på salgsstedene. Tidligere ble disse solgt, og
registrert i tillegg.
Turorienteringen har vært avviklet på tradisjonelt vis. Årets salgstall var 868 poser, 126
ekstrarunder og 50 sykkelrunder. Fra toppåret 2010 (1269 poser) har det vært en jevn svak
nedgang i salget. Utvalget tror dette kan komme av økt konkurranse ved at det er svært mange
tilbud for aktivitet i Bodømarka, eks ti på topp, div postkasser osv. Hyggelig å registrere at
ekstrarunden stadig selger flere kart. Det er et stort forbedringspotensiale på salg direkte til
bedrifter og nyåret/våren 2017 bør klubben ta i ett felles tak for å øke dette. Vi er mange
medlemmer og hvis alle benytter sitt nettverk kan vi nå flere bedrifter enn i dag.
Årets nye nær tur-o løype var i Mørkvedbukta. Alle nær tur-o løypene er tilgjengelig gratis på
nett og dette er noe vi har prøvd å spre informasjon om. Et kjempetilbud til byens barnehager
og skoler.
I tillegg til de valgte medlemmene i utvalget har Carl Bamse Bjørseth bidratt i betydelig grad
med planlegging av kart og plassering av poster.
I år har vi laget erfaringsprotokoll for det arbeidet utvalget gjør, noe som vil gjøre det lettere
for nye medlemmer i utvalget å sette seg inn i arbeidsoppgaver og fremdriftsplan.

9. Trening og idrettslige resultater
9.1 Sesongplan og målsettinger
I 2016 har idrettsutvalget og rekrutteringsutvalget fortsatt fungert som et utvalg (IRU). Under
gjengis målene for idrettsutvalgets arbeid slik de ble formidlet på kick-off før sesongstart,
samt en vurdering av måloppnåelse.
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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: NM2016 - en fest både å arrangere og delta!
Måloppnåelse: Delmål en var et «arbeidsmotto» for mobiliseringen av mannskap og
planleggingen av mesterskapsdagene. Vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger
om at deltakere, ledere og andre tilreisende trivdes. Viktigst var det at de fant at
kvaliteten på kart og løyper holdt god NM-standard, og at arrangementet forløp uten
merkbart stress eller feil fra arrangør. Folk har også meldt tilbake at de merket seg de
«grep» vi gjorde for å gi NM en Salten-vri. Her kan nevnes; skole-o på arena under
langdistansen, at juniorvinnerne fikk rib-tur i premie, kafejentan og andre arrangører i
NM-vest som strålte om kapp med tilskuerne på publikumskollen, godt organiserte
«intime» areaner, lokalt tilsnitt på meny og premier. I tillegg fungerte
storskjermproduksjon og øvrige tekniske deler av arrangementet på en forbilledlig
måte.



Delmål 2: B&OI stiller med alle sine ungdommer (1999 - ) i eget NM
Måloppnåelse: Av dem som har løpt Norgescup for klubben i år, stilte alle B&OIs 1719-åringer, med unntak av en som hadde sykdomsforfall. Det var artig at Eirill
Pettersen Buvik kvalifiserte seg til D21 mellomdistansefinale på hjemmebane. Og det
var stas at Petter Jakola ble frisk nok til å løpe stafett søndagen i Klungsetmarka. Heidi
Johnsen og Håvard Irgens var stolte ex-B&OIere på hjemmebane.



Delmål 3: Mobilisere vårt nettverk som mannskaper til NM
Måloppnåelse: En av de virkelig store utfordringene som klubb var å greie å
mobilisere bredt og dele på oppgavene. Målet var å bygge en «vi-følelse» som klubb,
bruke folk målrettet i forhold til kompetanse og talent, og ikke minst å hindre at NM
slet oss ut som klubb. NM var uten tvil en kraftanstrengelse, som vi greide fordi vi
mobiliserte på bred front. Artig å se så mange stolte B&OIere på arena!!



Delmål 4: Planlegge/gjennomføre sesongen sammen med utøvere og foreldre
Måloppnåelse: IRU har også dette året gått ut til ungdomsgruppa med foreldre og
orientert om sesongopplegget fra klubbens side, bedt folk melde tilbake hvilke løp de
ønsket å delta på og bemannet turer med reiseledelse.
Vi har også laget opplegg for varierte o-tekniske treninger og hadde ansvar for
kretsens NM-relevante vårsamling på Finneid.
B&OIs tropp på Norgescup/ nasjonale løp har vært mindre i år enn de siste årene. Vi
har hatt sterke årskull i ungdomsklassene i flere år. I 2016 har de siste årenes naturlige
avgang til andre klubber, studier og satsing på andre idretter vært merkbar.
Ei mindre gjenværende gruppe og beskjeden nyrekruttering til gruppa 13+ gjør miljøet
mer sårbart. Flere utøvere strever med skader, sykdom og motivasjon. Alt i alt mener
imidlertid IRU at vi har hatt et bra tilbud med løp og treninger til alle fra 10 år og
oppover gjennom hele sesongen, særlig tatt i betraktning av at klubbens viktigste
fokus i 2016 var å arrangere et vellykket NM.
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Delmål 5: Utøverne i ungdomsgruppa (13-20 år) utvikler seg fysisk og opplever oteknisk mestring
Måloppnåelse: Delmål 5 henger tett sammen med omtalen under delmål 4. IRU har
per januar 2017 ikke hatt noen evaluering sammen med løperne for å høre om
utøverne opplever at de nådde sine mål sesongen 2016. Klubben har de siste årene
også opplevd at flere av våre garva trenere har hatt skade/ sykdomsavbrekk. Det
påvirker kontinuiteten og klubbens kapasitet til å følge opp enkeltutøvere tettere,
dersom de ønsker det.



Delmål 6: Utvidet tilbud til 10-12 åringene gir større og mer stabil deltakelse enn i
2015
Måloppnåelse: Tilbudet ble økt, uten at man klarte å få større deltagelse fra nye
rekrutter. Målet ikke nådd.



Delmål 7: Bred mobilisering til KM på Mo
Måloppnåelse:
B&OI stilte med 18/20/19 løpere på hhv. sprint/ mellom- og langdistansen under KMhelga på Mo. Det er et brukbart tall. Vi må strekke oss mot at vi kan få med rekrutter
og «nye foreldre», og vi har også få utøvere i 13-14 og 15-16-årsklassene.
Til sammenlikning stilte arrangørklubben Mo ok med 34 deltakere på
mellomdistansen!



Delmål 8: 5-6 stk. fra B&OI deltar på Hovedløp/ O-landsleir (HL/OLL) i august
Måloppnåelse:
B&OI stilte med 4 deltakere på HL/OLL. Målet ikke nådd



Delmål 9: B&OI største nordnorske klubb på Nordnorsk mesterskap i Harstad
Måloppnåelse:
B&OI stilte med 23/25 løpere på sprinten og langdistansen på NNM. Det er gledelig at
flere B&OIere fant veien til Harstad enn til KM på Mo.
Det var imidlertid BUL Tromsø som var største nordnorske klubb med sine 27/35
deltakere. Målet ikke nådd



Delmål 10: Minst tre utøvere med plassering blant de 20 beste i et nasjonalt løp, og tre
med premieplass i HL eller NM
Måloppnåelse:
B&OI nådde målet om minst 3 utøvere med topp 20-plassering. Bamse Bjørseth slo til
med 1.plass i sprinten på O-festivalen. Vi nådde ikke målet om premieplas i HL &
NM i 2016



Delmål 11: B&OI stiller både gutte- og jentelag under junior-NM i stafett i Stavanger
Måloppnåelse: B&OI nådde ikke målet. Guttelaget var ikke fulltallig og brøt stafetten,
og jentene løp på mix-lag med Mo og kom derfor ikke på resultatlista
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9.2 Treninger
Vintertreninger:
Tirsdagtreningene er navet i klubbaktiviteten i vinterhalvåret. Kl. 18-19 ute: langkjøring eller
intervall. Kl. 19-20 inne: koordinasjons- og balanseøvelser, styrketrening og bevegelighet.
”Gunnarball” eller innebandy. Frammøtet vårvinteren 2016 var brukbart.
Vi så i fjor at det ble færre av de eldste ungdommene og de voksne som prioriterer
tirsdagstreningene. IRU signaliserte at vi ønsket å revitalisere tirsdagstreningene som
møtested. Samtidig var vi forberedt på at lufta kanskje hadde gått litt ut av ballongen hos flere
av oss - etter kraftanstrengelsen NM.
Oppmøtet høsten 2016 har det vært gledelig stort! Dette skyldes først og fremst at Tverlandet
stiller med en stor gjeng 11-15-åringer, i tillegg til B&OIs harde kjerne. For å skape blest om
vintertreningene har vi vinteren 2016/17 lansert Vintercup-løp og enkelte treninger med
kveldsmat. Dette har vært positivt. Fram til nyttår hadde vi avviklet 5 cupløp med til sammen
62 forskjellige utøvere. Artig!
O-tekniske treninger - vår, sommer og høst:
På torsdager fra 12.4 og fram til sommerferien arrangerte B&OI 8 o-tekniske trening for 13 år
og oppover. Varierende frammøtested og innhold i treningene; o-intervaller, løpsteknikk,
retningsløping, terrengtilpasning m.m.
Våren virket lovende med brukbart oppmøte De eldste ungdommene har selv tatt initiativ til
og arrangert egne o-treninger våren og sommeren 2015. Etter sommerferien var det 3
torsdagstreninger før NM-uka.
Samlinger våre løpere har deltatt på:
● Martha Kalvig Skogan deltok på Camp Norway i Tyrkia
● Martha Skogan, Oda Furuholmen og Espen Skiri Samuelsen reiste til Trondheim sprint
camp i april.
● NOOKs vårsamling på Fauske. B&OI hadde ansvaret for samlingen, som var lagt til NMrelevante kartet på Finneid. Elisabet, Steve, Anders og Marit organiserte, lagde og
gjennomførte opplegg. 9 ungdommer fra klubben deltok. Veldig trivelig helg!
● 4 ungdommer og 1 voksen til Hovedløp og o-landsleir i Drammen.
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 langt mindre enn planlagt.
Klubben har også tilrettelagt fellesreiser O-festivalen, Hovedløp/ O-landsleir, Nordnorsk
mesterskap. Resultater fra reiser til nasjonale løp – se under

9.3 Idrettslige resultater
Nasjonale løp
Hovedsakelig topp 20-plasseringer – i elite og A-klasser, jfr. delmål 10:
● Norwegian Spring Vårspretten, Sarpsborg: Martha Kalvig Skogan nr. 17 i D19-20E
● NM sprint – finale: Martha Kalvig Skogan nr. 20 i D19-20E (nr.13 2015)
● O-festivalen Sarpsborg dag 1: Carl B. Bjørseth nr. 1 (H75) Kaja Samuelsen Skiri (D15)
nr. 13, Hedda Irgens nr. 20 (D14), Steve Samuelsen (H50) nr. 20
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● O-festivalen Sarpsborg dag 2: Espen Samuelsen Skiri (H18) nr. 16, Carl B. Bjørseth
(H75) nr. 11, Lisbeth Lunde (D65) nr. 13, Hedda Irgens (D14) nr. 17
● O-festivalen Sarpsborg dag 3: Carl B. Bjørseth (H75) nr. 3, Edvin Berg (H75) nr. 4,
Lisbeth Lunde (D65) nr. 8, Marit Johnsen (D50) nr. 11, Kaja Skiri Samuelsen (D15) nr
16, Trygve Bø Kongsbakk (H16) nr. 19
● Nordnorsk mesterskap, sprint: Gull: Per Rekkedal (H60), Nora Irgens (D17-20) og
Morten Tjønndal (H40) Sølv: Elisabet Kongsbakk (D40) Bronse: Espen Samuelsen Skiri
(H17-20), Trygve Bø Kongsbakk (H16), Hedda Irgens (D13-14),)
● Nordnorsk mesterskap, lang: Gull: Per Rekkedal (H60), Marit Johnsen (D50), Nora
Irgens (D17-20) Sølv: Morten (H40) og Johanne Tjønndal (D11-12) Bronse: Trygve Bø
Kongsbakk (H16) Elisabet Kongsbakk (D40) Hedda Irgens (D13-14)
● Nordnorsken, stafett: Gull: D150 Elisabet Kongsbakk, Marit Bjørnevik, Marit Johnsen
H150: Per Rekkedal, Anders Kure og Morten Tjønndal Sølv: H15 Trygve Bø Kongsbakk,
Håvard Solbakken og Espen Samuelsen Skiri
● NM langdistanse Klungsetmarka FAUSKE: Martha Kalvig Skogan (D19-20E) nr. 19, Espen
Samuelsen Skiri (H17-18E) nr. 25, Nora Irgens (D17-18E) nr. 26, Marius Ekrem Finstad
(H17-18E) nr. 42, Amund Bø Kongsbakk (H17-18E) nr. 49
● NM mellomdistanse Straumøya BODØ: Oda Furuholmen (D19-20E) nr. 20, Nora Irgens
(D17-18E) nr. 20, Espen Samuelsen Skiri (H17-18E) nr. 27, Amund Bø Kongsbakk (H1718E) nr. 29, Eirill Pettersen Buvik (D21E) nr 33, Marius Ekrem Finstad (H17-18E) nr. 62
● NM stafett Klungsetmarka FAUSKE: (D17): Nora, Martha, Eirill nr. 31, (H17): Amund,
Petter Jakola, Espen nr. 62
● NM Natt: Martha Kalvig Skogan (D19-20E) nr. 17
● Norgescup/ O-idol: Martha Kalvig Skogan (D19-20E) nr. 12, Trygve Bø Kongsbakk
(H16) nr. 19
Kretsmesterskap:
I 2016 var det kun KM-helg i juni, ettersom NM-uka var i Bodø.
Resultater fra KM-helg/ Nordland 3-dagers 17-19.juni Mo i Rana
Etter tilslutning på årsmøtet i 2014 redegjøres ikke for resultater fra KM-helger, jfr. Eventor

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
B&OI er også i 2016 en vital klubb i Nord-Norge med bred aktivitet. Ikke minst har vi bevist
vår evne til å mobilisere og arrangere NM-uka på en fin måte. Dette var årets definitive
lagseier og høydepunkt!
Vi har ut fra tilgjengelige ressurser i NM-året, oppfylt vårt overordnede mål for idrettsarbeidet
i egen klubb/ Salten, på en måte vi kan være stolt av.
Flere av klubbens utøvere har oppnådd fine resultater i nasjonale løp, dog færre topp 10plasseringer og langt svakere prestasjoner enn for 2014 og årene før dette. Dette var forventet
og vi hadde da også justert ned forventningene. Motivasjon, skader og sykdom har også i
2016 vært en utfordring flere i ungdomsgruppa.
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Høsten NM på hjemmebane var en opptur og motivasjonskilde!
I forhold til rekruttsatsingen tenker vi at den største utfordringen i 2016 kanskje var at vi ikke
nådde ut med tradisjonell annonsering i form av flyers til aktuelle skoleelever. Neste år må vi
tenke igjennom om vi kan nå ut bedre via nye kanaler.

10. Kart
Arild Hegreberg ble på forrige årsmøte valgt til både kartforvalter og kartleder. Da det også
skulle kombineres med å jobbe med kart til alle NM-øvelsene og løypene for 3 av dem, ble
det tidlig klart at det ville bli vanskelig å holde trykket oppe på det kartarbeidet som ikke
hadde noe med NM å gjøre. Vi klarte likevel å få ferdig 3 av 4 kart som vi hadde søkt om og
fått innvilget spillemidler til. Dette gjelder Geitvågen, Støver, Hopen aktivitetspark.
Vallemarka vil blir sluttført i 2017.
NM-kartene
NM-kartene ligger «langt» fra Bodø og utenfor området som vi normalt benytter til våre
aktiviteter. Kartene tilhører andre klubber (Tverlandet og Fauske IL). Det er disse klubbene
som er søkere på spillemidler. Alt kartarbeid har hatt et gammelt o-kart som grunnlag. B&OI
har måttet bruke betydelige beløp til oppgradering for at NM kunne arrangeres på disse
kartene. Som «gjenytelse» har vi alle rettigheter i forhold til å benytte kartene til våre
aktiviteter i fremtiden. Det ligger derfor godt til rette nå for oss å arrangere o-løp i Salten på
gode kart, utfordrende og for mange til dels ukjent terreng i flere år fremover. På Fauske vil
skistadion være et naturlig utgangspunkt for o-løp med lett tilgang til det meste en trenger og
godt o-terreng rundt på alle kanter. På Straumøya hadde vi en god arena i fjor ved Hellevik
skole. Kanskje kan den brukes senere også men eiendommen skal selges og vi vet ikke om det
blir like greit da.
For kartene på Straumøya har Tverlandet IL hånd om søknaden og spillemidlene selv. B&OI
har måttet betale for ekstra oppgradering (i hovedsak synfaring) som ble nødvendig for å
arrangere NM. Det ble lagt ned betydelig med arbeid i løpstraseene for å sikre god nok
kvalitet til at vi kunne gjøre løypene så utfordrende som mulig. Kartene er revidert i sin
helhet.
På Fauske har vi stått for søknadsprosess, gjennomføring og påtatt seg alle utgifter. Også her
har det vært lagt ned betydelige ekstra ressurser i løpstraséene men kartet er revidert i sin
helhet. Siden Fauske-kartet skulle ha langdistansen var det behov for et stort areal. Kartet har
derfor kostet en god del. Selv om det er Fauske IL som er kartets eier og søker av
spillemidler, vil disse tilfalle B&OI. Det tar imidlertid noe tid før disse midlene kommer. I
mellomtiden vil vår kartkonto være betydelig mer slunken enn vi har vært vant til.
Begge kartene ble trykt med høyest mulig kvalitet (offset-trykk) til NM. Det er første gang
siden 2009 og MG at vi har trykt kart på denne måten. Det er et begrenset utvalg av kart uten
NM-løyper på som er trykt opp. Det ble gjort slik da vi forventer at det i våre lokale løp
fortsatt vil være print som dominerer. Papir-kartene vil være mest aktuell til trening.
NM-kartene tok all ledig tid frem til uka var over.
På høsten fikk vi satt i gang synfaring av 3 mindre kart som vi hadde fått spillemidler til og
som ville blitt inndratt uten gjennomføring i 2016. Det ble en del senhøst-arbeid i marka men
med en veldig mild høst lot dette seg faktisk gjøre. I 2017 blir det derfor nye kart på følgende
steder: Hopen, Støver og Geitvågen. Vi hadde også spillemidler til et 4. kart: Vallemarka, som
16

grenser til Støver-kartet. Dette klarte vi ikke gjøre ferdig i 2016. Vi håper vi kan få beholde
spillemidlene også i 2017 slik at det kan fullføres da.
Alle våre kart er digitale og det vi kaller «geo-referert». Det vil si at de har samme
koordinatsystem og dermed passer sammen i en stor felles database. Ved
oppdateringsarbeider er det databasen som oppdateres. Det har vært noe oppdateringer av
denne i år. Det meste som er gjort er rettinger som følge av endringsbehov som løypeleggere
på våre løp har oppdaget. Spesielt gjelder dette sprintløp. Det er nesten ingen sprintløp som
arrangeres uten korreksjoner på kartet. For kartforvalter er det veldig fint om løypeleggere
leverer ei endringsliste etter sine løp. Det er til stor nytte for ajourhold av kartbasen vår.
Synfaring og reintegningsarbeid er stort sett utført av «proffe» kartarbeidere som alle har
stiftet eget firma. Det koster en del å gjøre det slik men alternativet finnes knapt. Kartarbeid i
stort omfang kan ikke drives på dugnad i klubben. Noe dugnadsarbeid i form av oppdatering
ifm løp og synfaringsoppgaver for ungdommer som er motivert og vil lære seg dette, bør
tilstrebes å få til.
Det ble ikke avholdt kurs i OCAD i 2016. Etter hvert har flere tatt i bruk programvaren på
egen hånd. Hvis det signaliseres kursbehov i 2017 så er det en oppgave kartforvalter eller
andre bør prioritere.
10.1 Kartforvaltning.
Kartgruppa har i 2015 utarbeidet ny kartplan for perioden 2015-2017. Ny kartplan er datert
12.06.2015.
10.2 Skolekartforvaltning.
2015 var det siste året i en 3-årig prøveavtale laget har hatt med kommunen vedr forvaltning
av kommunens skolekartverk. Prøveavtalen skal nå evalueres og det vil i løpet av vinteren bli
laget en egen rapport som grunnlag for denne evalueringen. Erfaringen så langt er at det er
behov for en løpende oppdatering av skolekartverket på grunn av endringene som stadig skjer
på skolene og i nærområdene. Kart er ferskvare og kanskje spesielt i
undervisningssammenheng. Utfordringen blir å finne en måte å organisere dette arbeidet på
som oppfattes som effektiv for partene og formålene.
I 2015 er skolekart Løpsmark rentegnet etter resynfaring i 2014. Skolekart Aspåsen/Bankgata
er resynfart og rentegnet etter de store utbyggingene i området. Det er ellers foretatt mindre
rettelser på kartene for Bodøsjøen og Støver skoler som det gjenstår å føre inn i kartbasene.

11. Materiell og utstyr
Materiellutvalget fører tilsyn med Hammarlibua og at utstyr og rekvisita som lagres her er i
orden og i nødvendig mengde tilgjengelig for løps- og treningsaktiviteten i laget.
Hammarlibua.
Hammarlibua eies av B&OI (allianselaget) med oss som leietaker. Leieavtalen ligger på
hjemmesida under Lagshåndboka. Bua ble i sin tid oppført på midlertidig dispensasjon som
servicebu for alpinbakken. Den er meget viktig for virksomheten vår, og det legges derfor
vekt på at den ser ordentlig ut og at området rundt holdes ryddig. I tillegg får Hunstad
barnehage anledning til å lagre utstyr i bua når de har utedager i Hammarlia. Det fungerer
greit.
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Bygning og inventar/utstyr mv er forsikret i «If..» forsikring. Det er heller ikke siste år
registrert innbrudd i bua eller hærverk.
Strømavtalen er reforhandlet ved at sikringstørrelsen er redusert i forhold til behovet da den
fungerte som servicebu for alpinbakken.
Det er gjennomført en større opprydding etter NM-uka pga mye nytt utstyr og rekvisita. Det
er startet en forsiktig nedbygging av lageret av offsettrykte kart ved at barnehagene i
nærområdet får kart til tegneformål. (3 eksemplarer av alle utgitte kart er arkivert.). Videre er
lageret av vel gjenbrukte merke- og sperrebånd redusert betydelig for å frigjøre plass.
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”. Rekruttering har hatt sitt eget sett med poster og tidtakerutstyr
gjennom hele sesongen. Postmateriell og tidtakerutstyr har vært lånt ut til Bodin vg.sk. til
skoleløp. Det er kjøpt inn 20 nye instruksjonsbrikker. Ellers medførte NM-uka oppgradering
og supplering av postmateriell, nye telt og arrangementsutstyr generelt.
Forbruksmateriell for arrangement.
Det har vært holdt et tilstrekkelig lager av forbruksmateriell (plastlommer, skriverpapir osv)
til løpene. Skriverpapir (termopapir) kjøpes lokalt (Norengros) til betydelig lavere pris enn
hos Idrettsbutikken. Sperrebånd (rød/hvite) fås rimelig hos Biltema.
Vi har nå et meget stort lager av rekvisita for servering som følge av innkjøp til NM-uka. Det
bør gå noen år før denne type innkjøp dukker opp i regnskapet.

12. NM uka 2016 – ”du må ha vært der førr å kuinn forstå ..”
Hva husker vi best fra NM uka? Det er mye: alle bildene, løperne, medarbeiderne, løypene,
kartene, veivalgene, fellesskapet, banketten, tilbakemeldingene, smilene … ”Vi dro nordover,
kom til syden!”. Med Børvasstidan som ramme ble NM uka en opplevelse av nordnorsk magi.
Styret vil takke alle medarbeidere som var med på å gjøre NM uka til en stor fest, og særlig
hovedkomiteen som koordinerte så mange ulike oppgaver i forkant og underveis.
• Leder Torkel Irgens
• Prosjektleder Morten Selnes
• Løpsleder Lars Reitan
• Løypelegger Arild Hegreberg
• Arena Jan Prytz
• Løpskontor Martin Finstad
• PR og profilering av NM, web sida, Facebook, Arne Kristian Nordhei
• Premier og seremonier Elin Irgens
• Økonomi Frode Ikdahl
• Bankett Marit Bjørnevik
• Parkering Bjørn Tore Winther
• DUGNADSKOORDINATOR Elisabet Kongsbakk og Heidi Mørkved
• Kartarbeid Håvard Berg og Carl Henrik Bjørseth
NM uka ble en fest, en orienteringsfest for hele Norgeseliten. Viktig for for nordnorsk
o-idrett, og viktig for norsk orientering. En solid felles dugnad, der vi løftet i flokk.
En inspirasjonskilde til videre utvikling av klubben vår. En stolthet og takknemlighet over alt
vi fikk til. Mye av alt det artige som skjedde ligger på https://onm2016.wordpress.com
Det viktigste bærer vi med oss som vår felles historie og fortelling…
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13. Styrets oppsummering av 2016
B&OI orientering er en solid og veldrevet o-klubb, med aktive medlemmer, et godt miljø, stor
bredde i aktiviteter, mye kompetanse, god økonomi og stor dugnadsvilje. Alt dette ble
synliggjort gjennom arbeidet med NM uka.
Arbeid med NM uka
Mye av 2016 har handlet om NM uka, med mange forberedelser de tre siste årene, intense og
flotte dager i september, og en god del etterarbeid. Særlig har kasserer gjort en stor jobb i høst
for å følge opp og ferdigstille det økonomiske arbeidet.
I tillegg til det som tidligere er nevnt i årsmeldingen vil styret nevne følgende punkter:
Medlemsregistrering i Klubbadmin
I mars 2015 presenterte vi det nye systemet for medlemsregistrering, Klubbadmin.
https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin Dette er et sentralt system fra Norges
idrettsforbund, som vi har tatt i bruk for fullt i 2016. Dette forenkler arbeidet med
medlemsregistrering og er et godt verktøy for å styrke kommunikasjonen med klubbens
medlemmer. Eksempelvis ble medlemskontingenten for 2016 fakturert gjennom dette.
Oppstartsmidler
Både B&OI orientering og Nordland o-krets fikk såkalte oppstartsmidler i 2016, til å utvikle
o-idretten i Indre Salten. Dette blir en langsiktig utfordring de neste årene.

14. Styrets forslag til satsning 2017
Styret har fått inn mange innspill til videre satsning for 2017:
Arbeidet med rekruttering må alltid stå i fokus. Det er bestandig hyggelig å møte kjente når vi
er på o-løp eller klubbsamlinger, og det er veldig flott når nye ansikter blir med både på o-løp
og trening. Vi har et godt miljø i klubben, og har plass til flere.
B&OI er inne i et generasjonsskifte på ledersiden i idrettsutvalget. Garvede trenere som har
vært med lenge trer ut og gir plass til nye koster. For å møte utfordringene i årene som
kommer trenger vi å øke trenerkompetansen i klubben og å spre den på flere hoder.
Vi må tenke i et lengre tidsperspektiv når vi skal rekruttere nye trenere/ ledere. Klubben har
flere hjemvendte barnefamilier med små barn som potensielt kan danne kjernetropp i rekruttog ungdomsarbeidet om noen år. Men da må vi sørge for kontinuitet og et stadig levedyktig
rekrutt- og ungdomsarbeid, og å forberede grunnen for at nye koster tar trener/ lederansvar i
IRU.
Tiltak: Styret vil arbeide for at B&OI i samarbeid med NOOK og øvrige klubber i kretsen får
arrangert Trener1-kurs i løpet av sesongen 2017. For å få til dette må vi mobilisere «bindende
påmelding» fra tilstrekkelig antall B&OIere
Materiellutvalget foreslår at følgende legges inn i årsmøtets vedtak av arbeidsprogram for
2017: Utvendig maling av Hammarlibua og en mindre reparasjon på tak samt grusing av
veien til bua. Dette er viktig for å ta vare på ”huset vårt”.
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Det er et stort forbedringspotensiale på salg av turorientering direkte til bedrifter og
nyåret/våren 2017 bør klubben ta i ett felles tak for å øke dette. Vi er mange medlemmer og
hvis alle benytter sitt nettverk kan vi nå flere bedrifter enn i dag.
Når vi planlegger et nytt o-år, står vi i et spenningsfelt mellom tradisjon og fornyelse.
Medlemstallene har dessverre sunket, og styret har signalisert ønske om å delta i et
pilotprosjekt med Norsk orientering, der fokus er å få flere turorienterere som medlemmer.
Klubben har i mange år arrangert skolesprint, for skoler som ønsker å gjennomføre dette på en
god måte. Dette er hyggelige møtepunkter, men vi ser at dette ikke rekrutterer til trening og
tirsdagsløp.
Styret har derfor lyst til at klubben skal prøve ut ideen med stolpejakt, www.stolpejakten.no
Erfaringer fra andre o-klubber er positive, og dette kan være et viktig bidrag til videre
rekruttering til både tur-orientering, rekrutt trening for barn og unge og økt interesse for oidretten i Bodø, i samarbeid med skoler og barnehager, aktiv hverdag og andre som jobber
med folkehelse arbeid.
NM uka var en del av by jubileet til Bodø 200 år. Vi ble utfordret til å synliggjøre o-idretten i
bybildet. I 2017 er vi invitert til å delta i Barents sports games (BSG), som er en idrettsfest og
møteplass for ungdom i alderen 15-25 år fra Norge, Sverige, Finland og Russland. BSG
arrangeres i Bodø 1-3 september, og vi planlegger å arrangere dette sammen med KM. BSG
forventer 1200 deltakere, innen 15 ulike idretter. Det blir større enn ungdoms OL på
Lillehammer. Nordland idrettskrets er vertskap for arrangementet.
Vi ønsker å ha en langsiktig målsetting om at et store idrettsarrangement vil utvikle oss i en
positiv retning som o-klubb, og at dette øker oppmerksomheten rundt o-idretten. Det gjelder
både i Indre Salten, der vi håper at det kan etableres et aktivt o-miljø i løpet av 2-3 år.
Men det er like viktig at arbeidet med NM uka på sikt gjør at enda flere i Bodø har lyst til å
prøve orientering. Både tur-orientering og organisert orientering med o-løp, trening og
samlinger.
Med alt dette vil styret få uttrykke en stor TAKK til dere alle for solid innsats også i 2016.
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Vedlegg: Budsjett og regnskap
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