
NM i Sprint 2024 
B&OI orientering.  20. Januar 2022 



Hva har skjedd hittil? 

• Henvendelse fra NOF;  Vil B&OI-O søke om å arrangere NM i sprint i 
Bodø i 2024?  
• I 2024 er Bodø og Nordland ECOC 

• I 2024 er B&OI orientering 60 år 

• Møte med Jörgen Mårtensson NOF 6. november  

• Møte og befaring med Jan Arild Johnsen 20. november.  Mulige 
løpsområder.  (Jan Arild har også konferert med landslagstrener 
Anders Nordberg.) 

 

 



Hva omfatter et NM-Sprint? 

• Dag 1: Individuell sprint 

• Dag 2: Knockout-sprint med 
«Runners choice» 
• Prolog 
• Semifinaler 
• Finale  

• Dag 3: Mix-stafett, DHHD-lag 

• Publikumsløp? 

•  TV overføring i 2022 når NM 
senior inngår i NM uka.  

• Mulige datoer i 2024 
• 26.-28. april 
• 3.-5. mai 
• 9.-12. mai 
 

• 9.-12. mai er Kr.h.fart.  Vårt 
førstevalg av dato og opplegg. 
• Ind på torsdag (B&OI) 
• Hviledag fredag 
• Knockout sprint på lørdag (TIL) 
• Stafett på søndag (B&OI) 



Samarbeid / Støtte 

• NOF 
• Tidtaking / utstyr 
• Touch-free 
• GPS-tracking 
 

• Visit Bodø 
• Hotellavtale 
• Leiebil/transport 
(Grønn profil – kun busstransport?) 
 

• Sponsorer 

 

 

• Samarbeid med TIL 
• Styret i TIL  ønsker å 

væremedarrangør 
• Mulig løp på Tverlandet? 

• Bodø 2024 

• Nordland Idrettskrets 

• BIR Bodø Idrettsråd 
• Prioritert satsingsområde 



Gjennomføring (skisse) 

2022-2023 

• Bygge kompetanse/kart/løyparbeid 

• Re-etablering av Gildesprinten – 
skolemesterskap i  
sprintorientering 

• Mål: 
• Rekruttering 

• «Utrulling» av skolekartene 
(oppgradert gjennom Gjensidige-
prosjektet) 

• Kontakt med skolene  

2024 

• NM-Sprintorientering 

• Gildesprinten inviteres til 
publikumsløpet / skolesprintfinale? 

• Mål: 
• Bygge opp og etablere kunnskap om 

sprintmesterskap på «høyt nivå» 

• Oppmerksomhet omkring klubben og 
sporten gjennom ECOC2024 

• Gjennomføre et proft arrangement 

• Rekruttere nye utøvere 

 

 



Prosess fram til 2024 

2022 
• Delta som observatør ved NM i 

sprint 
• Opparbeide kunnskap 
• Kontakt med NOF og andre 

sentrale aktører, 
• Engasjere løypeleggere og 

løpsledere, etablere 
løypeleggerteam, starte kartarbeid 

• Hovedkomite – Løpsledelse 
•  Etablere NM-organisasjon   

2023 
• Delta som observatør ved NM i 

Sprint 
• Plan for gjennomføring  
• Oppdatere kart og inngå avtaler 
• Finansiering og sponsorer  
• Bemanne organisasjonen med 

frivillige 
 
Viktig at nåværende aktiviteter i 
B&OI orientering fortsetter og ikke 
blir mye endret pga NM arrangement 



NM sprintorientering Jessheim 29.4.-1.5. 2022 
Fredag 29. april  16:00 Første start NM sprint junior og NC sprint senior ind 
    ca. 19:30 Premieutdeling 
 

Lørdag 30. april  09:00 Første start prolog NM knockout sprint 
   13:00 Første start semifinaler NM knockout sprint 
   15:00 Første start finaler NM knockout sprint 
   ca. 17:30 Premieutdeling 
 

Søndag 1. mai  10:00 Start NM sprint stafett 
   ca. 11:30 Premieutdeling 

 

Vi, B&OI og Tverlandet IL, bør være til stede med noen observatører på dette 
arrangementet.  NM sprint senior 22.juni inngår i NM uka i Skien (TV dekkes)   



«Terreng» som er NOF sperret i Jessheim 
sentrum og hvor sprintløpene vil gå i år 
• www.orientering.no 

• Velg Arrangement 

• Velg Terrengsperring 

• Finn så kartet under 2022 

 

• Eller via direktelinken: 

https://www.google.com/maps/d/vi
ewer?mid=1Ty0mN9pGReL7mAXSvX
WoEdVI-
fc&ll=60.14413347183525%2C11.17
6088449999998&z=14 

 

• Jessheim er en mindre by, med en 
bebyggelse som likner på Bodø 
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Felles søknadsbrev til NOF: 

• Vi har flere som vil være med i et 
løypeleggerteam 

 

• Vi har kartkompetanse 

 

• Vi har gode kandidater til leder 
av hovedkomite og løpsledere 

 

• Vi trenger ca 60-70 medhjelpere 
totalt 

 

• Emit blir tidtakere (egen avtale) 

 

• Jan Arild Johnsen blir teknisk 
kontrollør? 

 

• Vi kan lage en god søknad til 
NOF, felles med TIL 

 

• Planarbeid må starte så snart vi 
har mottatt svar fra NOF 

 

 

 


