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Høringsuttalelse fra B&OI Orientering tilknyttet Bodø kommunens Plan for 

idrett og friluftsliv 2019-2022 

Vi viser til mottatt høringsutkast Plan for idrett og friluftsliv 2019-2022 som ble 

utsendt 29.06.2018. 

B&OI Orientering har styrebehandlet mottatt høringsutkast og vil påpeke 

følgende i mottatt plan som er sendt ut på høring: 

Under punkt 2.2. Aktivitet i Bodø bør turorienteringstilbudet nevnes.  

Turorientering er vår tilrettelegging for uorganisert aktivitet, et tilbud som har 

gått over 50 år og hvor det i toppårene har vært minst 2-3000 deltakere som 

kanskje har gått 5-10 turer hver. Bodø har flere ganger blitt betegnet som 

turorienteringsbyen i Norge. Ettersom planen vektlegger tilrettelegging for 

uorganisert aktivitet, bør det nevnes som et vellykket tilbud som er under 

stadig utvikling hvor tur-o-kart også gjøres tilgjengelig på digitale medier.  

Under punkt 2.3. Føringer for planarbeidet bør skolenes læreplankrav og fylkes-

kommunens vedtatt idrettsstrategi for Nordland 2018-2022 tas med. 

Læreplanverket for grunnskolene inneholder en del mål som gir nasjonale 

føringer for et slikt planarbeid. 

Nordland fylkesting vedtak i sak 025/2018, den 26.02.2018, Idrettsstrategi for 

Nordland 2018-2022, som gir rammer for hvordan Nordland skal utvikle 

arbeidet med idrett og fysisk aktivitet, og få flere med i fysisk aktivitet, som kan 

bidra til sosialt fellesskap og økt samhandling.  

Fylkestingssak 147/2014, med vedtatte retningslinjer for bruk og fordeling av 

spillemidler, vil nok bli basert på vedtatt idrettsstrategi for Nordland 2018-

2022. 
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Vi vil spesielt påpeke at et sentralt tema i planen som er sendt ut på høring, er 

skolers uteområder som aktivitetsarenaer, men uten at skolekart eller 

skolekartprosjektet nevnes. Dette håper vi blir rettet opp i den endelige 

utgaven av planen. Vi foreslår også at skolekart skal inngå i nye grunnskolers 

romprogram jfr ferdighetsmålene i læreplanverket om orientering innenfor fag 

som kroppsøving mm. På denne måten vil skolekart inngå i nye skolers 

finansiering, og bidra til læreplanmåloppnåelse. 

Ellers vil vi påpeke følgende: 

Orienteringsidrettens anlegg er spesialkonstruerte orienteringskart. Dette er 

rimelige anlegg.  

Ny kartlegging av terreng koster ca 35 000 kr pr km2 Til sammenligning omtrent 

det samme som 1 m2 i en idrettshall.  

Den beskjedne kostnaden har bidratt til at våre innspill til forrige plan ble 

prioritert høyt av kommunen. De gjennomførte prosjektene ble finansiert med 

spillemidler og egne midler, inkludert dugnadsinnsats.                                                                                                                                                       

O-idretten har tradisjon for å ivareta alle sider ved prosjektgjennomføringen 

uten å belaste det kommunale apparatet. Vi regner med at sånn vil det fortsatt 

være, men større kommunal deltakelse økonomisk er sjølsagt ønskelig. I denne 

forbindelse vil vi nevne at o-idrettens kartdata, spesielt over stinettet, ble 

benyttet ved utarbeidelsen av kommunens turkart over Bodømarka. 

Vedlikeholdsutfordringen. 

Lagets kartverk, ca 120 km2, foreligger nå i en elektronisk kartdatabase. For den 

enkelte aktivitet og/eller arrangement tas utsnitt av kartdatabasen etter behov. 

Utfordringen for laget er å holde kartverket oppdatert jfr menneskeskapte 

endringer i terrenget, gjengroing osv. Teknologien legger nå til rette for en mer 

kontinuerlig oppdatering og det gjør at lagets medlemmer kan ta mere av dette 

arbeidet på dugnadsbasis.   

Kartarbeid har vært og vil fortsatt er en vesentlig aktivitet i laget, og med de 

nevnte forutsetningene ønsker vi å skape interesse for kartarbeid og gi 

opplæringsmuligheter til yngre medlemmer etter hvert som eldre 

kartarbeidere går ut.  

En passende arena for dette arbeidet vil for eksempel være kommunens 

skolekartverk. 



Om aktiviteten på anlegget. 

B&OI Orientering har ca 120 aktive medlemmer i alderen 6 – 80 år. Lokalt 

gjennomføres 20 - 25 terminfestede løp i sesongen med 50 – 80 deltakere.                                                                                                                                                              

Rundt 1200 - 1500 personer benytter, som nevnt foran, seg årlig av lagets 

turorienteringstilbud som uten avbrudd har vært gitt i 50 år. Bodø er den store 

turorienteringsbyen i landet målt i absolutte tall. Med 5 – 15 turer i året er 

dette en betydelig egenorganisert aktivitet med utgangspunkt i lagets kartverk.                                                 

Turorienteringen er et lavterskeltilbud og postene velges slik at deltakerne kan 

utnytte nettet av mindre stier i marka. Dette bidrar til at disse stiene holdes 

åpne mot gjengroing som supplement og alternativ til de opparbeidete og mer 

trafikkerte traseene.  

Vi mener derfor at dette tilbudet er vel verdt å nevne i en kommunal plan for 

idrett og friluftsliv jfr planens kap 2.2. 

Et samfunnsoppdrag. 

I skolens læreplaner er det satt klare arbeidsmål for orienteringsopplæring og i 

den sammenheng kreves tilgang til hensiktsmessige kart. I 2006 ble det 

innledet et samarbeid med kommunen om utarbeidelse av orienteringskart ved 

alle skolene.  

I 2012 ble kartene gjort tilgjengelig for utskrift på en systematisk måte fra 

nettstedet «Orientering i Bodøskolen». Det ble også lagt info og lenker fra 

nettstedet til øvelser og undervisningsmateriell utviklet av Norges 

Orienteringsforbund.  

Noen av lagets egne kart over nærområder, med faste poster, er gjort 

tilgjengelige for fri nedlasting fra samme nettsted. Laget har sett dette 

prosjektet som et «samfunnsoppdrag», med perspektiv ut over de rene 

idrettsaktiviteter, og som en mulig arena for utvikling av nye kartarbeidere.         

Bodø kommunen har ei nærmest komplett «verktøykasse» for skolene i 

læringsarbeidet.    

Verktøykassa som er unik i landsmålestokk ble presentert på rektormøtet og 

ble godt mottatt. 

Vi ønsker dialog og videre utvikling av skolekartverket og tilhørende 

verktøy.  Derfor sender vi en kopi av denne høringen også til under-

visningssjefens kontor. 



I 2013 gikk laget inn i en 3-årig avtale (prøve-) med kommunen vedr forvaltning 

og vedlikehold av nettsted og kartverk. Prosjektet har til nå ikke blitt evaluert 

av partene sammen med sikte på konklusjoner og forhåpentligvis videreføring 

av samarbeidet. Opplegget har nå forfalt i 3 år. For å hindre ytterligere forfall 

har laget med egne ressurser satt i gang et forsiktig oppdateringsarbeid 

inneværende år med håp om et videre formalisert samarbeid med kommunen.  

Vi benytter altså ikke denne høringsanledningen til å be om mere, men til å 

fremme et ønske om dialog om hvordan laget med sin kompetanse kan støtte 

kommunen i arbeidet med å gi elevene en god opplæring i orientering. 

 

B&OI Orientering planlegger ellers å etablere Stolpejakt som et nytt gratis og 

lavterskel aktivitetstilbud for alle i Bodø. Vi ønsker å bidra til alle skal få 

mulighet til å delta og oppleve gleden med å finne poster i naturen ved hjelp av 

kart og kompass, være fysisk aktive og få gode mestrings- og naturopplevelser. 

 

Vi vurderer også å søke på nye nasjonale hovedarrangement innenfor 

orienteringsidretten og tilknyttet det kan vi komme med søknad om 

anleggstiltak i planperioden 2019-2022. 

 

Med vennlig hilsen 

B&OI Orientering 

 

Leif Magne Eggestad, leder 
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