
B&OI orientering 

 

Referat fra styremøte, torsdag 26.august 2021 kl 20-22, på Klubbhuset i Tennisveien 

 

Til stede:  Marianne, Jacob, Morten og Torkel 

 

 

Sak 16 Gjennomgang og godkjenning av referatet fra styremøte 12.4., samt div info.saker 
- Møte med Kontrollutvalget 11.juni (jf referat) 

- Morten S er nå valgt inn i styret for Bodø Idrettsråd 

- Dato varetelling og event rydding og utvendig vedlikehold i/av Hammarliabua(Per D) 

- Forsvarets bruk av våre løyper/påminning til løpsledere/løypeleggere (lme sender ut 

påminningom at løypene 31.8., 7.9., 28.9., 5.10. og 15.10. skal benyttes av Forsvaret på 

onsdag event uka etter løpet) 

- FMK-opplegget videre? Oppstart på mandag 30.8. 

- Tur-O 2021 salg – restopplag selges til studenter/skoleelever til redusert pris,  kr 50 per 

konvolutt, via Stud.samskipnaden/Akademika, Bodin og Bodø vgs (betaling via Vipps?) 

- Stolpejakten ble utvidet med Valnesfjord, også ekstra Brannverntilbud i Bodø; Passert 

5000 registrerte brukere i Bodø, 1400 i Fauske kommune. Har solgt 550 Rønvika-kart 

- Innvilget støtte fra ANmedia/Sparebankstiftelsen og Equinor til Stolpejakten utvidelsen 

- Vellykket KM turopplegg til Kabelvåg, nå mobiliseres det til tilsvarende KM tur til Mo 

- Vellykket opplegg under årets sommeridrettskole v/Jesper og Lars Petter mfl 

- Vellykket NNM 2021 takket være dyktig løypeleggere, positive samarbeidsparter og 

dugnadsbidrag fra medlemmer 

- 2 deltakere på Hovedløpet/O-landsleieren i Levanger 

- En deltaker til NM langdistanse 

- Høsttemininlisten og skolesatsning- planvedtatt skolemesterskap i sprint? Vi må avvente 

smittesituasjonen 

- Smittevernreglene og oppfølging av disse videre (Marianne legger ut en FB-påminning) 

- Bodøidrettens møteplass, lørdag 25.september på Bestemorenga (ms/lme deltar, flere?) 

- Kretsinfo: NNM 2022 i Troms, antakelig i Harstad, Ingen MG i 2022, neste i 2023, 

NOFs kompetansehelga og kretsledersamling 30.10.-1.11. på Gardermoen. Regler for 

NNM bør justeres noe mht premiering stafett og løypelender eldre klasser. Torkel er med 

i arbeidsgruppe som forebereder sak til retsledermøtet/forbundstinget om ikke norske 

statsborgere og NM medaljer mm 

- Hat IRU sendt søknad om treningslokaler 2021/22? (Marte/Steve må sjekke det opp) 

 

Sak 17  Medlemskontigent og medlemsverving (Jakob Berg Loftshus) 

 Gjennomgang av medlemslistestatus, og Jakob har informert om at han flytter fra Bodø 1.11. 

Ny medlemslisteansvarlig ved at vara rykker opp. Det er kommet nye studenter som er o-

løpere ved Politihøgskolen og Universitetet. Hva med ikke medlemmer som har deltatt på 

Saltenkarusell-løp etc Følges opp i neste styremøte 

 

Sak 18 Regnskap og økonomirapport per dags dato (Katrine K) UTSATT 

Vi må også sørge for at «VIPPS 24426» plakaten er med på tirsdagsløpene for de som må 

låne EKT-brikker kr20, event ikke er medlemmer i klubben og skal betale startkont. kr 50. 

Også regnskapsstatus for NNM 2021 arrangementet, forventet inntekt og løpsavgift til NOF   

 

Sak 19 Sponsoravtalen med Sport 1/Sportshuset Bodø (Steve) UTSATT 

Avtale er ikke signert, men klubben mottok premier verd ca kr 20000 tilknyttet NNM, samt 

markedsført Sport 1 på arena og på startnummer og løpskartene.  

 



Sak 20 Tilbud fra kartavdelingen i Nordland fylkeskommune (lme) 

Klubben har mottatt tilbud om å rydde signalpunkter, fra fylkeskartsjef Finn Ørnes, i 

Saltenområdet. Styreleder har gitt en foreløpig tilbakemelding om at dette måtte tas opp i 

styret, men at opplegget synes noe omfattende for klubben. Jf videresender e-posten med 

mer info, i egen e-postsending. 

  

Styrevedtak: Klubben takker for tilbudet, men må event vite hvilke punkter som kan være 

aktuelle for klubben. Ikke aktuelt å påta seg hele dette omfattende ryddearbeidet 

 

Sak 21 Klubbens opplegg knyttet til kampanjen «Tilbake til idretten» (Morten har mer info?) 

 

Norges idrettsforbund har satt i gang kampanjen #tilbaketilidretten som skal foregå i uke 39, 

40 og 41. I Bodø er det høstferie i uke 40, så vi ønsker å legge kampanjen til uke 

39.  Målsetningen er å ta tilbake frafallet og mobilisere frivilligheten. Dere kan lese mer om 

kampanjen her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/norsk-idrett-planlegger-

gjenapningskampanjen-tilbake-til-idretten/  

 

KICK-OFF?: 
I forbindelse med #tilbaketilidretten ønsker Bodø idrettsråd sammen med kulturskolen å ar-

rangere et Kick-off tirsdag 31.august i Bankgatahallen fra 17.00-20.00. Her vil idrettslagene 

få muligheten til å stå stand og synliggjøre seg. Man vil fremdeles ha en begrensing i forhold 

til antall folk inne i hallen samtidig, så det kan være at man må kjøre grupperinger. Om id-

rettslagene ønsker å ha aktivitet/åpen dag i sitt nærområdet i stedet for å stå stand er det helt 

greit, og vi kan gjerne være med å markedsføre det. Meld dere på her for å få stå stand eller 

at dere ønsker ha en annen aktivitet denne dagen: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97Zq0Coti

mFxlGr6JC_BLDHEFUN0Y2NFpTVFBNMEExTUhBWlIwUVkyQ0ZCNCQlQCN0PWcu 

 

Hva kan vi i orienteringsgruppa bidra med, jf siste epost fra Bodø idrettsråd: 

Til alle idrettslag i Bodø kommune! 

 Endelig har idretten åpnet opp igjen og det er gøy å se så mye aktivitet i de ulike idrettsan-

leggene! I forbindelse med gjenåpningen av idretten har Norges idrettsforbund igangsatt 

kampanjen #tilbaketilidretten. Målsetningen med kampanjen er å feire gjenåpningen, men 

ikke minst få tilbake medlemmer man har mistet, samt rekruttere nye medlemmer. I Bodø 

skal man gjennomføre #tilbaketilidretten i uke 39 og vi anser det som et Kick-off for idret-

ten. Vi ønsker at denne uken skal være fylt med gode aktivitetstiltak fra dere idrettslag som 

vi skal markedsføre stort i hele kommunen😊 

 Vi ønsker ikke store arrangementer, men tiltak som bidrar til at vi når ut til flest mulige nye 

og gamle medlemmer;  

 Åpen dag hos idrettslaget 

 Åpen hall 

 Åpen trening 

 Jentedag 

 Paraidrettstilbud 

 Oppstart av nye treningspartier 

 Annet?  

 Mange idrettslag er allerede godt i gang med planleggingen og det er kjempebra! 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/norsk-idrett-planlegger-gjenapningskampanjen-tilbake-til-idretten/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/norsk-idrett-planlegger-gjenapningskampanjen-tilbake-til-idretten/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97Zq0CotimFxlGr6JC_BLDHEFUN0Y2NFpTVFBNMEExTUhBWlIwUVkyQ0ZCNCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97Zq0CotimFxlGr6JC_BLDHEFUN0Y2NFpTVFBNMEExTUhBWlIwUVkyQ0ZCNCQlQCN0PWcu


Vi ønsker at idrettslag som skal ha tiltak, fyller ut skjemaet under slik at vi kan begynne å 

markedsføre det som skal skje. I skjemaet vil det også være en mulighet for å søke om støtte 

om idrettslaget vil få noen merkostnader.  

Send inn informasjon om ditt tiltak her: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97Zq0Coti

mFxlGr6JC_BLDHEFUMEZXUjlNV1hUMkFOQUJKNk5VR1E4RzdPQSQlQCN0PWcu 

Markedsføring:  
Bodø idrettsråd kommer til å markedsføre alt som skjer denne uken via sosiale medier, of-

fentlig sektor, medier og hjemmesider. Vi håper idrettslagene også vil markedsføre tilbudene 

på sine plattformer.  

Alt av materiell man trenger for å markedsføre ligger her: Tilbake til idretten (xn--idrettsrd-

d3a.no) 

Her vil også oversikten over det som skal skje i Bodø bli lagt inn 

Sak 22 Mulighet for å søke på aktivitetsstøtte (påminning fra Bodø Idrettsråd) 

En liten påminnelse om søknadsfristen for Lokale aktivitetsmidler som er 31.august.  

Tiltak/prosjekter idrettsrådet skal bruke prosjektmidler for 2020/21 er følgende:  

1. Tilskudd til idrettslag som ønsker å prosjektere egne anlegg 
2. Paraidrett  
3. Åpen Hall / Aktivt anlegg (Målgruppe 6-12 år og 13-19 år) ( Her kan man søke om rekrut-

teringstiltak)  
4. Ungdom i Aktive lokalsamfunn (Målgruppe 13-19 år) 
(Tiltak som stimulerer til at ungdom får ansvar og handlingsrom til å forme egne aktivitetstilbud og 
ta eierskap i utformingen. Tiltak som styrker bruk av ungdom som aktivitetsressurser) 

5.  Aktive lokalsamfunn Aktive lokalsamfunn er betegnelsen på nærmiljøer hvor det tas et 
samlende initiativ for å høyne barn og unges aktivitetsnivå og bidra til livslang idretts -og 
aktivitetsglede. Tiltakene skal være direkte aktivitetsskapende og inkluderende. Aktiviteten bør 
foregå i klubbens nærmiljø der dette er mulig.  

- Det styrker søknaden til potten «Aktive Lokalsamfunn» dersom idrettslaget har en 
intensjonsavtale/samarbeidsavtale med sin lokale skole. 

Gjerne distribuer dette til personer i idrettslaget som jobber med målgruppen eller som kan tenke seg 
til å sette i gang tiltak i regi av idrettslaget.  

Her kan man søke om støtte: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97Zq0CotimFxlGr6
JC_BLDHEFUQVlDV1lBOU84MU00WEE5NVo3UElKTUpFSiQlQCN0PWcu 

Her kan man lese mer om ordningen: Lokale Aktivitetsmidler (xn--idrettsrd-d3a.no) 

Styret vil at klubben søker støtte til å utvide vårt tilbud «Nærkart med faste poster» ved for 
eksempel Bratten, Tyskerhaugen og Tverlandet, gjerne tilpasset paraidrettsutøvere og ønsker at 
stolpene også blir merket som grønnstopler, jf NOFs opplegg. Vi kontakter Bamse mm og sender en 
søknad innen fristen 31.august. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DmTOpXIQRDUOIqBB3Ie97Zq0CotimFxlGr6JC_BLDHEFUMEZXUjlNV1hUMkFOQUJKNk5VR1E4RzdPQSQlQCN0PWcu&data=04%7C01%7Cmorten.selnes%40norconsult.com%7Cc48ef4a9d55949a05a8608d96311e3ba%7Cce25ca93004f44f4a6b5eb22b45815aa%7C0%7C0%7C637649750754148076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=a1EH6NDtiDAwFsTSxENihle%2FJ7ZPMoKwr37gtP7oVG8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DmTOpXIQRDUOIqBB3Ie97Zq0CotimFxlGr6JC_BLDHEFUMEZXUjlNV1hUMkFOQUJKNk5VR1E4RzdPQSQlQCN0PWcu&data=04%7C01%7Cmorten.selnes%40norconsult.com%7Cc48ef4a9d55949a05a8608d96311e3ba%7Cce25ca93004f44f4a6b5eb22b45815aa%7C0%7C0%7C637649750754148076%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=a1EH6NDtiDAwFsTSxENihle%2FJ7ZPMoKwr37gtP7oVG8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.xn--idrettsrd-d3a.no%2Fnordlandik%2FBodo%2FAktivelokalsamfunn%2Ftilbake-til-idretten%2F&data=04%7C01%7Cmorten.selnes%40norconsult.com%7Cc48ef4a9d55949a05a8608d96311e3ba%7Cce25ca93004f44f4a6b5eb22b45815aa%7C0%7C0%7C637649750754158069%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XaxiW1GS5Cju7Sz92q7Y32n1JzkWiHTTABir24ctaVc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.xn--idrettsrd-d3a.no%2Fnordlandik%2FBodo%2FAktivelokalsamfunn%2Ftilbake-til-idretten%2F&data=04%7C01%7Cmorten.selnes%40norconsult.com%7Cc48ef4a9d55949a05a8608d96311e3ba%7Cce25ca93004f44f4a6b5eb22b45815aa%7C0%7C0%7C637649750754158069%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XaxiW1GS5Cju7Sz92q7Y32n1JzkWiHTTABir24ctaVc%3D&reserved=0
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97Zq0CotimFxlGr6JC_BLDHEFUQVlDV1lBOU84MU00WEE5NVo3UElKTUpFSiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97Zq0CotimFxlGr6JC_BLDHEFUQVlDV1lBOU84MU00WEE5NVo3UElKTUpFSiQlQCN0PWcu
https://www.idrettsråd.no/nordlandik/Bodo/Tilskudd/lokale-aktivitetsmidler/


 

 

Sak 23 Barnas idrettsdag 6.-7.11. i Bodø spektrum  (IRU-utvalget) 

Klubben er forespurt fra primus motor Torbjørn Ludvigsen, 91383055, om vi stiller med sta-

sjon som tidligere, noe styreleder har sagt ja til. Det betyr samme opplegg som i 2019, og 

samme tidstabell som da, jf www.barnasidrettsdag.no, vil gjelde i år. 

Forslår at opplegget kjøres om tidligere og at våre ungdomsmedlemmer bidrar med støtte fra 

IRU. Dvs Johanna og Jakob Hunstad, Jesper og Hermann Helliksrud, Nikolai Pettersen, Er-

lend Holter Nilsen, Øyvind og Erlend Olsen mfl. 

 

Sak 24  Felles tur-o og stolpejaktavslutning, fredag 5.november – i Mørkvedhallen? (Torkel) 

Klubben har annonsert denne dagen, og i år kan vi kanskje gjennomføre et tradisjonelt opp-

legg?  Vi bør også markere at dagens turorienteringsopplegg feirer 50 år i år. Stolpejaktpre-

miene trekkes digitalt på forhånd, og deles ut, sammen med vanlig utlodding, kaffesalg og 

merke/plakatutdeling. Bør vi selge ut event restopplag av tur-o konvolutter for kr 50 til stu-

denter/skoleelever? Torkel informerte om at salgstatus tur –O forventes å bli minst like høy 

som i 2020. 

Det er ønskelig å lage en utstilling tilknyttet tur-O gjennom 50 år, samt få dette markert i 

media og invitere gjest fra NOF, Jørgen Mårtensson som er turO ansvalig?, og Bodøs ordfø-

rer/Bodø idrettsråd i den anledning. Morten tar kontakt med Bodø kommune/Idrettsråd. Leif 

M sender forespørsel til NOF. Vi drøftet også mulighet til å ha et nattOløp med start/mål ved 

Mørkvedhallen denne kvelden og knytte det til en ungdosm o-samling samme helg. Men vi 

må unngå at dette kolliderer med Barnas idrettshelg-opplegget. Lme sender ideen videre til 

IRU, med nattoløp fredag, downhill fra Hunstadtoppen på lørdag og en urban sprint på søn-

dag. Kanskje det var mulig å kombinere dette med treningstips mm? Også innendørs oløp? 

 

   

Sak 25  Styremøteplan, samt felles møte med kontrollutvalget 

 

 Torsdag 7.okt, Felles med kontrollutvalget 

 

 Torsdag 4.nov. Sesongavslutningsplanlegging, samt forberedelse årsmøte feb. 2022 

 

 Torsdag 2.des. Årsmelding 2021, samt mål/strategiplan/budsjett  

 

Sak 26 NM 2024 i Sprintorientering i Bodø? 

Klubben er kontaktet av NOF om muligheten for klubben å påta seg sprintorientering. 

Klubben fyller da også 60 år, og Bodø er valgt som Europeisk kulturhovedstad. Morten 

sjekker med Bodø 2024 om hvilke andre idrettsarrangement som er planlagt her i 2024 og 

lme kontakter arrangementsansvarlig i NOF Jan Arild Johansen, 90165680. Etter en 

hyggelig tlf samtale 27.8. om dette, ble vi enige om at vi skulle vurdere mulighetene videre 

og Jan Arild var innstilt på å ta en tur hit, kanskje 6./7.nov. og vurdere aktuelle 

sprintområder. Det skal være urbant, og ønskes arrangert i april/mai 2024 , samme år som 

det også skal være VM i sprint. Han rådde oss til å ha maks 2 arenaer. Ideen er lagt ut på 

klubbens FB gruppe, slik at medlemmer kan komme med tilbakemelding. Endelig 

beslutning om å søke, må gjøres på et medlemsmøte/alt årsmøte.  

 

Sak 27 Eventuelt?  
Lørdag 25.september skal vi arrangere Bodøidrettens Møteplass på Bestemorstua. 
Tema blir bl.a. #tilbaketilidretten, ungdom, konflikthåndtering, seksuell trakassering og varsling, 
inkludering mm. Mer info kommer! Hold av dagen! 

                                        
(Referat fra sttyremøte torsdag 26082021) 

http://www.barnasidrettsdag.no/

