
NM Sprintorientering 2024 i Bodø? 

Oppsummering etter besøket fra Jan Arild Johnsen, NOF, i helga 19.-21.11.2021: 

På lørdag var Arild, Bamse og jeg i lag med Jan Arild, og så på byområder hvor det kan arrangeres 

sprint hvis vi får laget oppdaterte kart. Hvilke muligheter og områder ønsker vi ikke å stedfeste 

nærmere i dag. 

Rundturen var svært nyttig, og vi ser at vi har områder som kan egne seg til de aktuelle løpene; 

individuell sprint, «Knock out» sprint med prolog, semifinale og finale, samt sprintstafett. 

De som vil se på årets NM sprint kart, kan gå inn på Livelox/Eventor og første helga i sept.  

På oppsummeringsmøtet etterpå, var også Kenneth, Edvin og Torkel til stede. Der så vi på tidligere 

løyper og hvordan de hadde løst det med en til tre arenaer, og noen erfaringer som er gjort. Også 

nyttig, f eks trafikk, avstand og transport til/fra løper hotell, karantene områder osv. Mye av dette 

finnes sikkert i den nye arrangørhåndboka og –veilederen som NOF har lagt ut på nettstedet: 

orientering.no 

Det har vært med ca 300 løpere  og 60 stafettlag i sprint NM de siste år. 

I 2024 skal det også være VM i sprint, 9.-15.juli, tror det skal være i Scotland? 

Langhelga 9.-12.mai 2024 er mest aktuell for NM i sprintorientering. 

Klubben er gitt en frist ut januar 2022 til å sende inn en søknad på arrangementet 

Styret vi sørge for at alle medlemmer blir innkalt til en klubb-kveld der vi diskuterer denne muligheten 

og kommende års prioriteringer. Det er mulig at vi kan få avholdt årsmøtet i slutten av januar slik at 

beslutningen om søknad fattes der. 

Styret vil nok ta kontakt med aktuelle kandidater til hovedkomite/løpsleder, samt til å danne et 

løypeleggerteam, men her gjelder også «førstekvinne/-mann til mølla»-prinsippet, så nøl ikke med å 

meld i fra. 

I 2024 fyller klubben 60 år, og Bodø er som kjent også valgt til Europeisk kulturhovedstad, der vår 

felles jobb blir å få fram orienteringsportens mange muligheter.  

22.11.2021  

Leif Magne  

 

  

 

 

 



 


