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 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2021 
 

1. Organisasjonsoversikt 

1.1 Styret  

Leder: Leif Magne Eggestad (2021) 

Nestleder: Morten Selnes (2021) 

Kasserer: Katrine Kalvig (2020/21) 

Styremedlemmer: Marianne Pettersen (2021/22), Jakob Berg Lofthus(2021/22) 

Varamedlemmer: Marit W Kure (2021), Silje Wästlund (2021) 

1.2 Utvalg 

Idretts og rekrutteringsutvalget: 

Leder: Marthe Fallbakken Berge (2020/21) 

Medlemmer: Steve Samuelsen (2021/22), Elisabeth Kongsbakk (2020/21), Eirill 
Pettersen Buvik (2021/22), Elin Högstad (2021/22), Asgeir Jordbru (2021/22) 
og Martin Hoset (2021/22), 
Idretts- og rekrutteringsutvalget ble fra 2019 utvidet til seks medlemmer og ivaretar 

også oppgaver som før ble ivaretatt av eget rekruttutvalg.  

 

Tur-O-utvalget: 

Leder: Torkel Irgens (2020/21) 

Medlemmer: Anne Berit Vikhals (2021/22), Per Rekkedal (2021/22), Jan Prytz 

(2021/22) og Regula Hösli(2021/22) 

 

Materiell- og Hammarlibu utvalget: 

Leder: Carl B. Bjørseth (2021) 

Medlemmer: Geir Moen (2021), Per Dalhaug (2021) 

 

Informasjonsutvalget: 

Leder: Arne Kristian Nordhei (2021) 

Medlemmer: Marit Johnsen som ansvarlig for resultatservice (2021) 

1.3 Egne funksjonsansvarlige 

Kasserer: Katrine Kalvig (2020/21) 

Vaktliste Bodin vgs: Åge Mohus (2021/22) 

Kartforvalter: Arild Hegreberg (2021/22) 

Kartleder: Morten Selnes (2020/21) 

Løpstøy/klubbdrakt: Janne Nilsen (2021/22) 

 Ansvarlig for politiattestordningen: styret 

 Ansvarlig for barneidretten; Marianne Pettersen 

Smittevernansvarlig: Marianne Pettersen 
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1.4 Kontrollutvalg 

Leder: Frode Ikdahl (2021/22)  

Medlem: Jon Øverås (2021/22)  

Vara: ikke valgt på årsmøtet i fjor (Heidi Klæbo Nilsen er forespurt)    

1.5 Representanter til kretstinget i Nordland (NOOK) 

Åge Mohus, Torkel Irgens, Mortens Selnes og Leif Magne Eggestad  

1.6 Valgkomite 

Medlemmer: Marit W Kure (leder) (19/20/21), Janne Nilsen (20/21/22) og   

Regula Høsli (20/21/22). Det skulle vært valgt en (21/22/23) til på årsmøtet i fjor.     

1.7 Verv utenom idrettslagets egen organisasjon 

Nordland orienteringskrets: Åge Mohus og Torkel Irgens (kretsleder 2020/21) 

B&OI Allianselaget: Bjørn Tore Winther (styremedlem), Geir Moen (vara i styret) 

Bodø idrettsråd: Morten Selnes (styremedlem) 

 

1.8 Styreopprettede arbeidskomiteer 

1.8.1 Kartkomiteen (fra 2016) 

Består av leder, kartforvalter og medlem. Er ansvarlig for vedlikehold av gamle og nye 

kart, inkludert å fremskaffe midler og opprettholde kartregnskap. 

Kartleder: Morten Selnes (2020/21) 

Kartforvalter: Arild Hegreberg (2021/22) 

Medlemmer: Carl B Bjørseth (2021) og Martin Hoset (2021/22) 

 
1.8.2 Stolpejaktkomiteen (fra 2019) 
Består av Marit W Kure, Åge Mohus, Arild Hegreberg og Leif Magne Eggestad. 

De planlegger og er ansvarlig for Stolpejakt-tilbud i Bodø og ivaretar de økonomiske 

og administrativt arbeidet tilknyttet dette lavterskeltilbudet. 

 

1.8.3 Informasjonskomite (fra 2020) 
Arne Kristian Nordhei, Marianne Pettersen og Øyvind J Olsen som har utarbeidet 

infofolder, og ser på klubbens informasjonsmedier og kanaler, inkl hjemmeside. 

 
1.8.4 TurO på Fauske (fra 2020) 
Her har Åge Mohus deltatt, sammen med Geir Svarholt og Einar Lundlie fra Fauske IL 

hvor o-gruppa er nedlagt. Etter årsmøtet i 2020 inngikk klubben avtale om kart-

forvaltning og mulig tur-O samarbeid. Det ble laget Stolpejakt på et sentrumskart i 

Fauske sentrum, samt ved Strømsnes i Valnesfjord i 2021. Ikke noe tur-O opplegg. 

(Den nedlagte o-gruppen på Fauske har overført gjenstående midler til B&OI 

orientering og som er satt inn på egen bankkonto 1506.70.59988. Midlene vil bli 

benyttet til å tilby Stolpejakt og faste tur-O poster til skolene på Fauske.)   

2. Møte- og informasjonsoversikt 

2.1 Styremøter 

Antall møter: 6 ordinære styremøter, referat har blitt lagt ut på klubbens hjemmeside. 
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Antall saker: 41 (i årsmeldingsperioden). Tre møte ble gjennomført digitalt på Teams.  

2.2 Medlemsmøter 

Ordinært årsmøte 22.2., samt medlemsmøte 28.10. om NM sprint (8 til stede), møte 

(6.11) om tur-O/Stolpejakt m/Jørgen Mårtensson (7 til stede) og medlemsmøte 20.11. 

om NM Sprint m/Jan Arild Johansen (8 til stede, inkl Kenneth V fra TIL o-grupppe)   

Ingen andre medlemsmøter er blitt avholdt grunnet koronapandemien, men utvalgene 

og arbeidsgrupper har møttes fysisk og digitalt. Felles sesongoppstartsmøte og sesong-

avslutning med innendørs o-løp på Nord universitet, har heller ikke i år vært mulig. 

2.3 Informasjonsvirksomhet  

Generelt. Informasjonsutvalgets hovedfokus har vært å holde hjemmesiden oppdatert. 

Nyheter, resultater og annen informasjon har blitt lagt ut så raskt som mulig. Flere 

medlemmer har tilgang til å legge ut nyheter. Hjemmesiden er ganske godt besøkt, og 

står sammen med Facebook sentralt i informasjonsflyten i klubben. Det har de gjort i 

mange år.  

Klubbens Facebook-gruppe «B&OI orientering» blir brukt mye til informasjon om 

løp, trening og tilbud. Hjemmesiden inneholder mye og 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 ikke ligger på hjemmesiden. Spesielt gjelder 

dette «raske beskjeder» om feks trening og transport. Fordelen med Facebook-siden er 

at man ikke er avhengig av et mellomledd (websjefen) for å få ut informasjon raskt. 

 

Oppdaterte nettsider. Styret satte ned en arbeidsgruppe, Marianne Pettersen, Øyvind 

J Olsen og Arne Kristian Nordhei, som skulle se nærmere på klubbens nettsider og 

informasjonsopplegg. Gruppen hadde møter for å bli enige om mulige endringer. Etter 

dette ble det gjort oppdateringer på hjemmesiden, først og fremst for å gjøre det lettere 

å finne fram. Noen sider er slått sammen, mens annet er flyttet. Flere har engasjert seg 

og kommet med gode forslag hvordan siden kan forbedres, men ansvarlig for 

hjemmesidene har rett og slett ikke den tekniske kompetansen for å gjøre dette. Et 

alternativ er å få profesjonelle til å gjøre dette, men problemet er at dette nok vil koste 

ganske mye, i tillegg til at vi mister litt kontrollen på nettsidenes utforming.  

 

Turorientering, Fart-Med-Kart, Stolpejakten i Bodø og løpsanalyser har en egne 

Facebook-sider. Programmet Spond brukes til å invitere til treninger, treningsløp og 

treningspåminning. Det gjør det enkelt å registrere hvem som deltar på fellestreninger.  

Websjefen følger med på hva som legges ut på facebook og prøver å holde hjemme-

siden oppdatert på det som legges ut der (og omvendt).  

 

Klubben har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som er tenkt brukt til fordeling til 

interesserte. Den er i stor grad basert på bruk av digitale medier og muligheter og 

forutsetter at informasjonen som ligger på våre sosiale medier er oppdatert. 

 

2.4. Annen møtevirksomhet 
Vi har deltatt på møter med Bodø idrettsråd og nettmøter til Nordland idrettskrets. 

Styreleder deltok på Kompetansedagene til NOF i november 2021. Morten Selnes er 

styremedlem i Bodø idrettsråd. Per Rekkedal er vara i styret for Bodø Friluftsforum. 

Klubben er representert i kretsstyret for NOOK. 
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3. Medlemsoversikt  

3.1 Medlemmer totalt, registrert i KlubbAdmin og ikke utmeldte  

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

161 175 167 153 141 137 147 150 162 

 

3.2 Aktive medlemmer fordelt på aldersgrupper – (2020 i parantes) 
og registrerte medlemmer i KlubbAdmin  
 
 0-5 år 6-12 år 13-20 år 21 – år Totalt 

Menn 0(1)  0 3(5)  8 7(11)  16 45(41)  58  

Kvinner 3(2) 3   8(10) 20   4(5)   12   26(26) 45  

Sum 

Reg. medl. 

         3(3) 

             3 

11(15) 

28 

11(16) 

28 

71(67) 

103 

96(101) 

162 

(Aktive er de som har deltatt i to løp eller har verv) 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

119 127 123 111 99 109 115 101 96 

Antall aktive medlemmer er basert på resultater i Eventor og organisasjonsplan.  

Det er kommet noen utmeldinger i 2021, og det kan være registrerte medlemmer som ikke har 

betalt inn medlemskontigent, men ikke utmeldt. Det er ca 10 som har deltatt på minst to o-løp 

i 2021 som ikke er medlemmer i noen o-klubb. Dette må vi følge bedre opp i 2022.  

 

Styret valgte en til å være medlemsansvarlig i 2021, men vedkommende flyttet fra byen på 

høsten, og ansvaret ble forsøkt ivaretatt av kasserer på slutten av året. 

 

4. Økonomi  
 

Driftsregnskap:  

Regnskapet viser et positivt resultat på kr 125387,86(304252 i 2020, 16568 i 2019 og 99 446 i 

2018). Klubben har for tiden svært god likviditet. Det er innestående kr 511296,35 (353841 i 

2020, 146749 i 2019 og 339 671 i 2018) på driftsskontoen og kr 295917,44 (296248 i 2020, 

306527 i 2019 og 302 704 i 2018) på sparekonto ved årets slutt. I tillegg ble det, som nevnt 

foran, opprettet en egen konto for midler som ble overført til klubben fra nedlagt o-gruppe på 

Fauske.  

 

Klubben har avskrevet et beløp kr 25364 på gamle fordringer, etter anbefaling fra kontroll-

komiteen i 2021. 

  

Klubbens virksomhet er i hovedsak finansiert ved salg av tur-o poser, tilskudd og støtte fra 

NOF, Bodø kommune, Bodø idrettsråd og stiftelser, medlemskontingenter og vaktdugnaden i 

Idrettsbygget på Bodin vgs. Klubben har også inntekter fra Norsk tipping via Grasrotandel.  
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Klubben fikk innvilget 5342 kroner i tilskudd etter § 3 i stimuleringsordningen for de som 

fikk momskompensasjon i 2020, og kr 19394 i tilskudd fra midlertidig stimuleringsordning 

for frivillighetssektoren innenfor rammene av smittvernsrestriksjonene gitt av offentlige 

myndigheter som følge av covid-19-utbruddet. Etter fradrag for stimuleringsmidler etter§ 3, 

mottok vi kr 14052. Dette er utbetalt fra Lotteri- og stiftelsestilsynet og Bodø idrettsråd. 

 

Klubben har i 2021 fått kr 30000 i støtte fra Bodø idrettsråd til utvidelse av stolpejakt til nye 

bydeler i 2021. Støtte fra Bodø idrettsråd utbetales året før midlene skal brukes. I 2021 har vi 

også fått kr 25000 i støtte til stolpejakten fra Bodø kommune, kr 10000 fra Amedia/ 

Sparebankstiftelsen til stolpejakt for barn og ungdom på Fauske og kr 10000 fra Equinor til 

utvidelse av stolpejakten i Fauske og Bodø. Midlene er brukt i samsvar med tildelinger, inkl 

trykking av kartbrosjyrer og administrering, og klubben sitter igjen med et «overskudd» på kr 

32000 som vil bli nyttet til kart og stolpejakt i 2022. 

 

Klubben fikk også etter søknad om prosjektmidler, fra Bodø idrettsråd, tildelt kr 50000 til 

prosjektet Nærkart med faste poster 2021/22. Disse midlene vil bli brukt til å planlegge, lage 

kart og sette ut flere faste poster i aktuelle områder.   

 

I 2021 har klubben videreført samarbeidet med Forsvaret om bruk av våre tirsdagsløyper. 

 

Dugnadsinnsatsen omfatter: 

- Kartarbeid 

- Vakt ved Bodin vgs, med koronapauser. 

- Turorientering; pakking av tur-o poser, samt salg av merker og kaffe på tur-o avslutningen 

 

B&OI orientering har tradisjon for god organisering og god oppslutning om dugnads-

oppgavene. I tillegg yter enkeltmedlemmer en betydelig frivillig innsats som tillitsvalgte i 

styret og i utvalgene, samt ved gjennomføring av arrangement mv. 

 

Det er imponerende at klubben, i lag med andre klubber i Salten, gjennomføre minst ett o løp 

i uka periodene april til juli og aug til nov, pluss en vintercup bestående av 6 løp.  

 

Klubbens inntektskilder har vært stabile over år, og gir klubben et stort handlingsrom for 

aktivitet. Klubben kan derfor sette nye aktivitetsmål som kan føre til økt rekruttering. Det er 

likevel viktig med god kostnadsstyring, samt plan for å forvalte egenkapitalen på en god måte.  

 

Klubben har for tiden en sponsor, Sportshuset Bodø, Sport1, og jobber for å få avtale med en 

annen via «følere» ute i markedet.  

 

På grunn av begrenset løpsdeltakelse har egenandelene vært lave for medlemmene. Klubben 

valgt å prioritere en felles KM tur til Kabelvåg i slutten av juni hvor 43 deltok. Egenandelen 

for kommende år, må drøftes i IRU og fastsettes når utvalget setter opp IRU budsjett for 2022.  

 

Det er fortsatt et behov for å styrke klubbens rutiner for medlemsregistrering og kontingent 

innbetaling. Rutinene mht tur-o fakturering, innbetaling og purring på utsendte fakturaer, også 

Vipps innbetaling, synes nå i stor grad å være på plass. 

 

Klubben har ikke tegnet en underslagsforsikring som vi er forpliktet til i henhold til 

lagsnormen. Det er blitt vurdert av styret, men kostnadene synes forholdsmessig høye i 

forhold til vurdert risiko. Styret vil vurdere dette på nytt 2022. 



6 

 

 

 

Klubben fører ikke lenger et separat kartregnskap, men oppretter prosjekt i driftsregnskapet., 

Styret har beholdt eksisterende kart kontoer, den ene nyttes til skolekart (Gjensidige 

prosjektet) hvor det gjenstår kr 48703,09 til å fullføre prosjektet. I tillegg har klubben mottat 

kr 50000 til nye prosjektet  Nærkart med faste poster.  

 

Kartkontoer: 

På kartkonto1 er det innestående kr 117 615,29,  og på kartkonto2  kr 48703,09 ved årets 

slutt. Styret vurderer det som aktuelt å overføre midler fra driften til oppgradering av 

prioriterte kart, inkl arbeid og oppgradering av sprintkart til NM 2024 hvis klubben tildeles 

arrangementet . 

 

Mye av kartarbeidet er gjort av egne medlemmer. Sprintområdene på Mørkvedkartet og 

skogsløpsområdene ved Vatnlia ble oppdatert i forbindelse med årets NNM arrangement. Stor 

takk til medlemmer som bidrar til oppdatering av kart.  

 

Klubben utvidet Langåsen-Maskinist kartet, med Rønvik området til Stolpejakten i 2021 og vi 

fikk til en betalbar løsning i Stolpejakt-appen. Klubben solgte nærmere 600 kart via appen. 

 

Det ble også laget et utvidet sentrumskart i Fauske til stolpejakten der. Et eget stolpejaktkart i 

Valnesfjord, ved Straumsnes, ble lagte vhja Mapant-muligheten. NOF har i 2021 informert 

via tur O om at Mapant ikke skal brukes til stolpejaktkart, men kan brukes til tur-O kart  

 

Klubbmedlem laget også et løpskart «Kamelheia» ved Mjønes som ble brukt på et tirsdagsløp.  

 

Klubben har vært svært aktiv med å søke om aktivitetsstøtte og tilskudd, og noe av dette vil 

naturligvis gå til kartarbeid.  

 

For nærmere detaljer i driftsregnskapet, samt forhold knyttet til kart kontoene, så vises det til 

årsmøtet sak 5.  

 

5. Kursvirksomhet 

Det har ikke vært gjennomført fysiske kurs, men mange medlemmer deltok på NOFs digitale 

kurs i løypelegging 10.2.2021. Medlemmer har også fulgt nettkurs i bruk av OCAd og 

PurplePen. Ungdomssamlingen i Korgen var o-faglig og sosialt svært nyttig.  

Klubben var representert på Norsk orientering sin digitale kompetansehelg i november. Dette 

er en arena for inspirasjon og erfaringsdeling mellom forbundet og lokale o-klubber. 

Presentasjonene fra denne helga finnes tilgjengelig på www.orientering.no  

 

Det vil være et løpende behov for kurs i bruk av OCAD og/eller PurplePen til løypetegning og 

i riktig løypelegging. Klubben bør årlig samle alle løpsledere og løypeleggere når terminlisten 

er satt opp for å unngå konflikter innen VDG området og informere om arrangør-veiledninger.   

 

Klubben har kjøpt Livelox-lisens, og det brukes mye til løpsanalyse av en del medlemmer. 

Her kan det nok også være behov for intern kurs/erfaringsoverføring i klubben.  

  

http://www.orientering.no/
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6. Rekruttering  

 
6.1. Fart med kart  
 

Opplegg og aktiviteter 

Fart med kart ble gjennomført med 7 treninger på våren og fire treninger på høsten.  

Vårtreningene ble gjennomført mandager kl. 18-19. Oppmøtested har vært Langåsbanen for 

fem av treningene. En trening ble avholdt med 4H-gården som utgangspunkt og en trening 

ved Vågøynes gård. 7 treninger innenfor dette området er nok maksimalt av hva området har 

kapasitet til uten å måtte benytte samme detaljer om igjen. Vågøynes gård har potensiale for 

flere treninger, men kartet trengs å oppgraderes rundt gården og mot Bodin leir. Likeså trengs 

det en oppgradering rundt trafostasjonen i Tjønndalen.  

Høsttreningene skulle i utgangspunktet gå på mandager fra Maskinisten. Her kom litt sent i 

gang og det var lite oppmøte. Slik at det ble med en trening i Maskinisten, en ble avlyst 

grunnet bare en deltager. De to siste treningene ble derfor endret og lagt til tirsdager i 

tilknytning til sprintløp. På den måten fikk vi litt flere deltagere på trening, nytt terreng og 

flere deltagere i N og C løype på sprintløp. 

Asgeir har hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av treningene. Kristin har hatt 

ansvaret for det praktiske rundt med registrering av deltagere og oppdatering av Spond. 

Elisabeth og Eirill har svært god medhjelpere i tillegg til foreldre. En hovedansvarlig trener er 

en fordel for å sikre riktig progresjon for deltagerne og sikre at terrenget blir best mulig 

utnyttet. 

 

Motbakkeløping ved 4H-gården 
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Gruppen har hatt stort alderspenn med deltagere fra 6 til 12 år. Det har fordret at vi har måttet 

delt gruppen på enkelte treninger for å sikre at alle får utbytte. Dette er ressurskrevende, men 

vi har hatt krav om at de som er under 10 år må ha med egne foreldre som støttespillere. 

Totalt har 26 unger deltatt på en eller flere treninger i løpet av sesongen. Det var størst 

oppmøte på vårtreningene hvor vi var jevnt mellom 10 og 15 deltagere. På de to 

høsttreningene som ble arrangert i forkant av sprintløp var det henholdsvis 6 og 7 deltagere. 

Sesongen ble avsluttet med grillkveld i tilknytning til siste trening og sprintløp på Hunstad. 

Markedsføring  

Fart med kart ble markedsført hovedsaklig gjennom Facebook. Grunnet smittevern er det ikke 

like lett å komme til med flyers på skoler. Det bør derfor tenkes igjennom hvordan vi kan nå 

ut til flest mulig potensielle deltagere med informasjon. For eksempel kan Stolpejakten være 

en arena for rekruttering til fart med kart. Facebook-gruppen for «Fart med kart» som ble 

opprettet i 2018 er videreført, og alle interesserte/påmeldte ble invitert inn i denne gruppen 

fortløpende. 

I tillegg ble Spond benyttet for registrering og oppfølging av deltakerne på hver trening. 

Treningene ble lagt inn som faste arrangementer, og påminnelser ble sendt ut et par dager i 

forkant av hver trening, hvor foreldre/deltakere svarte ja/nei på deltakelse. Dette fungerte 

veldig bra, og ga god forutsigbarhet med tanke på deltakelse. Registrering i Spond gir oss 

også nødvendig dokumentasjon av oppmøtte deltakere, som var påkrevd ifm smittevernregler.  

 

6.2. Skole orientering  
 

Løyper som ble brukt under fart med kart på våren ble gjort tilgjengelige for Saltvern, Rønvik 

og Østbyen skoler. Postene stod ute fra mandag til fredag hver uke og kart ble oversendt til 

skolene på søndag. Flere lærere rapporterte tilbake at dette var et veldig fint initiativ fra oss.  

 

Klubben har i 2021 ikke gjennomført egne opplegg ved noen skoler, men erfart at skolene har 

brukt klubbens ressurser til orienteringsaktiviteter.  

 

Klubbens tilbud om skolekart via nettportalen www.orientering i Bodøskolen.no er brukt, 

likeså NOFs side www.skoleorientering.no   

 

Alle grunnskoler med nye skolegårdskart ble invitert til å være med å på Flaggjakt i mai, et 

NOF opplegg som var basert på programmet ZippyGo og som noen få skoler prøvde ut. Her 

var det utfordringer med registrering av brukertilgang for elevene som skulle benytte skolens 

Ipader mm.  

 

Saltstraumen skole lånte utstyr fra klubben og arrangerte o-løp. Denne skolen var også 

påmeldt et pilotskoleprosjekt «Uteskole» som foreningen Stolpejakten har fått midler til å 

utvikle. Grunnet lærer som fikk ny jobb, ble deltakelsen i prosjektet avsluttet. Prosjektet 

«Uteskole» er fortsatt i en utviklingsfase, og først høsten 2022 kan det ble tilbudt flere skoler. 

 

Et par lærere ved Bodø vgs ønsker å kunne benytte «Uteskole» mulighetene i historie og 

samfunnsfag når det åpnes for det. Det vil ikke bli mulig før tidligst til høsten 2022.   

 

http://www.skoleorientering.no/
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6.3. Andre arrangement 
 

Klubben gjennomførte en dag med sommerskole for ca 60 deltaker ved Bodøsjøen i juli. Det 

var vellykket, og Jesper H., med Lars Petter som medhjelper, stod for opplegget som inngikk 

som del av et 2 ukers opplegg i regi av Bodø idrettsråd.  

 

WOD-dagen ble erstattet av Flaggjakt-opplegget.  Barnas idrettsdag i november var heller 

ikke mulig å gjennomføre i 2021 og det ble derfor avlyst. 

 

 

6.4. Rekruttering av andre 

Klubben har erfart at noen nye i aldersgruppene over 20 har tatt kontakt og blitt med på 

tirsdagsløp og o-treninger. Dette er en gledelig utvikling. Klubben har her et rekrutterings-

potensiale som kan benyttes til å skaffe seg flere medlemmer. Hvordan det kan løses, får bli 

en oppgave videre.  

Det er ytret ønske om egne kurs for voksne i grunnleggende orienterings-ferdigheter. Å ta 

denne jobben et skritt videre har dessverre vært krevende i koronaåret 2021.  

 

7. Idrettsarrangementer 
 

7.1 Nærløp og klubbløp  
 

O-løpsåret 2021 ble åpnet med to Vintercup løp i januar og februar. med hhv 25 og 26 

deltakere, mens det siste løpet i vintercupen bel avlyst pga Corona-restriksjoner. 

 

Men vi kunne starte opp med smitteverntilpassede løp i april og mai og det ble gjennomført 

normale løp med god deltagelse fra 20. april og utover. 

 

Det ble i Salten arrangert totalt 23 tirsdagsløp med tidtaking hvorav 4 Saltensprinter, 4 

nattløp, tomannstafett, klubbmesterskap, stolpe-løp og 12 ordinære Saltenkarusell løp. Av 

disse løpene var ett av nattløpene og ett av Saltenkarusell-løpene i form av fellesstart med 1-

manstafett. Av de ordinære løpene sto Tverlandet IL som arrangør av to mens SISO arrangerte 

ett løp. Resterende løp ble arrangert av B&OIs medlemmer. 

 

I tillegg arrangerte klubben et svært vellykket NNM med sprint, lang- og stafett 13.-15.august 

(116, 131 og 47 deltagere/lag), og Saltendilten 19.9 med 33 deltagere. 

  

Saltenkarusellen og Saltensprinten er nær-løp som ble annonsert i terminlista i Eventor. 

Ordningen med forhåndspåmelding av lokale løpere forenkler arbeidet for arrangør og 

tidtakeransvarlig.   

 

Det ble kjørt to løp i Vintercupen 2021/22 på høsten. Den 28.11 på Holandsåsen (12 

deltakere), 14.12 i regi av TIL (13 deltakere). Det tradisjonelle romjulsløpet kunne ikke 

arrangeres på grunn av Corona-restriksjoner. 

 

Årets arrangement har gått veldig bra, og uten vesentlige feil. Vi har en god og rask resultat-
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service via B&OIs hjemmeside og Facebook. Resultatene blir i tillegg lagt ut på Eventor. 

Arbeidet med å lese inn tider og legge ut resultater har vært fordelt mellom Marit Johnsen, 

Frode Ikdahl og Arne Kristian Nordhei. All honnør til våre tidtakere for rask resultatservice.  

 

Vi er også av den oppfatning at kvaliteten på løypene har vært gode, og tilpasset alle 

alderstrinn og ferdighetsnivå. Vi ser likevel at vi kan utvikle oss noe på løyper for de yngste 

og minst erfarne.  

 

Så takk til alle løpsledere og løypeleggere for flott innsats. (Og digitalt løypeleggerkurs ble 

gjennomført av NOF 10.2.2021 hvor mange fra klubben er påmeldt.) 

 

 

Oversikt over tirsdagsløp i 2021:   

Dato 
2021 

Type løp Delta

kere 

2021 

Delta

kere 

2020 

Delt

aker

e 

201

9 

Deltak

ere  

2018 

 

Deltaker

e 2017 

(samme 

uke) 

Deltak

ere 

2016  

 

Delt

aker

e 

201

5 

(sam

me 

uke) 

26.01

. 
Vinter o-cup 4/Hunstadlia 25 28      

23.02

. 
Vinter o-cup 5/Saltvern 26       

20.04

. 

S  = Saltensprint Bremnes 52 ?  

66 

54 50 

skolefri 

e. påske 

74 80 

27.04 S Bodøsjøen 72 ? 56 61 67 80 67 

 K = Saltenkarusell    65 86 60 61 

04.05  K Hopen 65 ? 73 52 72 69 67 

1120

5 
K Tverlandsmarka 64 28 52 61 67 Nasjo

naldag 

81 

18.05 K Marvoll Saltstraumen 54 46 78 56 63 62 

(TIL) 
74 

25.05 Tomannsstafett/Bueskyttebanen 

K Bestemorenga 

33   

64 

35 

13 lag 

+ 9 

42 Toma

nnsst

afett 

66 

 

01.06 
K Tverlandet  

K Røvika 

39 ? 

54 

 56 47 27 

(SIS

O) 

20 

(SIS

O) 

 K Heggmoen   59 50 49 

(TIL) 
61 33 

(Nordv
ika) 

53 

(19 

lag) 

8.06 K Heia 57 48 60 39 

(SIS

O) 

36 

 
43 

Klubb
mesters

kap 

(PRIO) 

61 

22.06 

 
K Sagelva  

1-mannstafett Kamelheia 

 

 

34 

44 36  Ikke løp 

i 2017 

Ikke 

løp i 

2016 

34 

29.06

.  
K Bueskytterbanen/Arlia 

Fridalen Øvre Valnesfjord 

 

53 

 

37 32 27(VI

L) 

   

9.7. Sommerløp Tussvatnet   17     
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Det har vært en nedgang i deltakelsen på de første løpene i år, noe som må sies å være 

forventet grunnet koronapandemien. Det ble flere deltakere i slutten av juni og på natt o-

løpene i oktober. 

 

På «veteransiden» har det vært stabilt fra løp til løp, men klubben skulle gjerne sett flere 

yngre løpere. Det er også en solid gruppe damer som deltar i mange løp. 

7.2 Nasjonale løp og kretsløp   

 

Samlet statistikk lokale løp 2021  (2020/19/18/17/16/15-tallene i parentes)Tatt med løp med resultat 
 
    Antall løp Snitt-deltakelse  _  Flest deltakere 
Saltenkarusellen   12(12/12/13/12/9/12)    44(41/53/55/56/41/54)   65 (58/78/73/86/69/81) 

Saltensprinten      4 (4/4/4/4/4/4)         48 (30/58/50/47/62/62)  72 (37/66/61/67/80/80) 

Natt      5  (5/5/5/1/2/2)         19 (22/17/23/20/19/  )  25 

Vinter o-cup                             4                          19                           25 

03.08 K Skjerstad (tidl. Festvåg) 

Festvåg 

 

29 

22 29 47 28 Ikke 

løp i 

2016 

54 

10.08 K Naurstadhøgda 

Maskinisten 

 

33 

42 38 49 29 49 43 

17.08 K SISO 

Tuvfjellet TIL  

 

40 

29  48 58 61 47 

24.08 K Bestemorenga 

Seljeåsen SISO 

 

23 

51 68 73 2-manns 

stafett 

16 lag + 

10 stk N 

43 

(VIL) 

47 

31.08

. 
K Nordvika/Rønvikfjellet  

31 

37 61 48 57 utgikk

NM  

52 

08.09 K (PRIO klubbmesterskap) 37 47 42 48 

39 + 9 

N/C 

64 

Klubbm

esterska

p 

59 50 

14.09

. 
S Maskinisten/Trollskogen 

Aspåsen  

 

37 

37 53 51 45 45 51 

21.09

. 
S Løpsmarka 

Hunstad barneskole 

 

33 

24 57 33 23 25 

natt 

13 

29.09 Natt Hopen 

Naustadhøgda 

 

21 

19 32 31 20 13 44 

05.10. Natt Vatnlia 

Enmannsstafett Bueskyttebanen 

 

25 

25 16 20(TI

L) 
   

12.10. Natt Bestemorenga/Skihytta 26 27 18 26    

19.10. Natt Heggmoen/Stolpeløp tidl. 17 18 11 25    

29.10. Natt Breiva (Enmannstafett) 

Stolpeløp2021 

 

9 

21 17 14    

. Innendørs-o Nord universitet Ikke 

arr 

Ikke 

arr 

50 49 51 30  

24.11. Vinter o-cup1 Holandsåsen tidl. 

Østbyen  

12  

29 

     

14.12.  Vinter o-cup2 Tverlandet 13       

28.12 Romjulsløp/Vinter o-cup 3 Ikke 

arr 

38 24 36 25 33 36 
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Vi deltok på KM Lang 26.6.  med 42 av totalt 124 deltakere og i KM Sprint 27.6. med 35 av 

totalt 99 deltakere, og som ble arrangert av Kabelvåg O-lag. Resultatene finnes i Eventor. 

 

Vi arrangerte NNM 2021 i Bodø den 13.-15.aug. Her deltok klubben med 32 av 119 på 

NNM sprinten, 33 av 124 på NNM lang og vi stilte med 10 av totalt 33 lag på NNM stafetten. 

11 av totalt 16 deltok i individuelle klasser på søndagen. Resultatene finnes på Eventor. 

 

Vi deltok på  KM Mellom 28.8 med 11 av totalt 43 deltakere og KM Ultralang 29.8. med 9 

av totalt 39 deltakere. Løpene ble arr. av Mo OK i flott sensommervær. Resultat i Eventor.   

KM Stafett ble ikke arrangert i 2021  
 

Saltendilten med start fra Bestemorenga og mål ved Hunstad barneskole den 19.sept. med 31 

startende (33 i 2020,  25 i 2019 og 36 i 2018) , 26 var fra B&OI.  

 

Når det gjelder KM så vises det til resultatlistene i Eventor. NNM kommer under punkt 9. 

 

7.3 Utviklingsarbeid i regi av Idretts- og rekrutteringsutvalget  

 

Klubbens to viktigste satsingsområder også denne sesongen var: 

 Sikre treningsopplegg for aldersgruppen 13 og eldre 

 Fart-med-kart, 10-13 år (se pkt. 6) 

 

Det er fortsatt noen av de 12 i klubben som i 2018 gikk Trener1-kurs som ikke har oppfylt 

praksiskravet. Vi oppfordrer de som ikke formelt har fullført, om å sende inn timene til IRU 

slik at de formelt får kompetansebeviset fra kurset.  

 

Også 2021 har Fart-med-kart vært IRU sin viktigste arena for utviklingsarbeid. FMK har 

bestått av et team av trenere/ medhjelpere, som alle har gått trener-1-kurs de siste årene.  

Treningsgruppen har planlagt og gjennomført alle treningene. (Se forøvrig pkt. 6 med mer 

informasjon om Fart med kart.) 

  

Torsdagstreningene har vært et tilbud for alle klubbens medlemmer, ikke bare ungdommene, 

og det har vært solid deltakelse (10-20 stk) på hver trening. Deltakelsen dabbet av på tampen 

av året. Det må sies at det har vært et variabelt oppmøte i hovedmålgruppen 13-20 år. 

  

Det betyr at vi har hatt et tilbud til klubbens medlemmer på tirsdager og torsdager nesten hele 

året, avbrutt av sommerferien. Å fordele ansvar for treninger på ulike ressurspersoner i 

klubben mener vi er en viktig del av utviklingsarbeidet i klubben. Her ønsker vi at flere skal 

kunne bidra, vi har enormt mange ressurser i klubben som kan brukes. Om det er noen som 

mangler praksis i forbindelse med Trener 1-kurset, kan deltakelse på Fart med kart og 

torsdagstreninger anbefales. 

 

I 2021 fikk vi endelig gjennomført et digitalt kurs i løypelegging i regi av forbundet. Ca. 20 

deltakere, også fra andre klubber enn vår. Hovedfokus var på N- og C løyper. Kurset fikk 

meget god tilbakemelding fra deltakerne. 

 

Et eget møte i forkant av o-sesongen for alle løypeleggere og løpsledere i 2022 bør prioriteres. 
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Møtet bør fokusere ekstra på løyper for de yngste, og ellers på forhold som kan ivareta alle 

deltakere på en enda bedre måte. Likeså er VDG forhold viktig i et slikt møte.  

 

Vi har også hatt deltakelse på høstsamling på Helgeland for aldersbestemte utøvere (og 

foreldre). En treningssamling som var med på å bygge kompetanse både for deltakere, 

arrangører og foreldre. 

 

8. Breddeaktiviteter  

8.1 Turorientering   

 

Jubileumsmarkering – 50 år med turOrientering i Bodø 1972-2021 

 

I 2021 markerte vi at TurO Bodø var 50 år! Dette ble markert gjennom sesongen, med 

jubileumsmarkering både på TurO konvolutten og alle kartene. Selve 50 års feiringen ble lagt 

til den tradisjonsrike turO avslutningen første fredag i november, dvs 5. november 2021.  

 

Her deltok følgende inviterte gjester: Jørgen Mårtenson fra Norsk orientering, ansvarlig for 

prosjekt tur og mosjonsorientering, Ola Smedplass, varaordfører i Bodø kommune, Kari Hege 

Mortensen, fra Nordland Fylkeskommune, fagleder folkehelse og lokal samfunnsutvikling og 

Morten Selnes fra Bodø idrettsråd.  

 

TurO utvalget hadde hentet fram mye av det historiske materialet som er i bua. Det ble en 

flott historisk utstilling som viste utviklingen av turO i Bodø gjennom 50 år, og utviklingen av 

kart og kartarbeid helt fra klubben begynte med orientering på midten av 1960 tallet. Klubb- 

leder, Leif Magne Eggestad, ønsket velkommen, og ledet kvelden sammen med leder i turO 

utvalget, Torkel Irgens. Carl Bamse Bjørseth har fulgt turO arbeidet tett i alle disse årene. 

Bamse ble intervjuet om hvordan det hele startet, og utviklingen frem til der vi er i dag.  

 

Blant de mange tusen deltakerne som har deltatt i turO i Bodø, har Ingebjørg Ivarrud og Hans 

Kristian Smines deltatt samtlige år! Det er virkelig imponerende. Disse ble hedret med 

blomster og hilsninger. Klubben overrakte også blomster til Per Henrik Neeraas, som er den 

som (sannsynligvis) har samlet flest poeng, gjennom alle disse 50 årene. Neeraas har i tillegg 

utarbeidet et dataprogram som klubben har brukt i mange år for å før statistikk over alle 

deltakerne. Sivert Pettersen, den første turO generalen fra 1974 til 1991, som dessverre ikke 

var tilstede på jubileumskvelden, fikk overrakt blomster av turO utvalget samme helg.  

 

Alle de fremmøte 

mottok denne  

jubileumsutgaven av 

tur-O diplomet.  

 

Den er en bearbeidet 

utgave av første tur-

O diplomet til B&OI 

og som ble tegnet av 

Knut Lillealtern. 
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TurO arbeidet gjennom sesongen 

 

Årets tur-o utvalg har bestått av Torkel Irgens (leder), Per Rekkedal, Jan Prytz, Anne Berit 

Vikhals og Regula Høsli. I tillegg til de valgte medlemmene i utvalget har Amund Bø 

Kongsbakk bidratt med planlegging og ferdigstillelse av tur-o kart. Marit Bjørnevik har vært 

en god support med den tekniske tilretteleggingen av turorientering på nett.  

 

Årets kart var over Keiservarden-Junkerfjellet, Hunstadlia og Mørkvedmarka. Ekstrarunden 

var på lagt til området Heggmoen. Pga arbeid med utbedring av veien opp til Rønvikfjellet, 

ble det ikke lagt turO poster der i 2021.  

 

Pga korona-pandemien ble de tradisjonelle klippekortene byttet ut med fysiske registrerings-

kort, og alle postskjermene var utstyrt med en tresifret tallkode (fra 2020). Fra 2021 sesongen 

ble alle postskjermene for første gang utstyrt med en QR kode, slik at postene kunne 

registreres (scannes) via en App på mobiltelefonen. Der er stadig flere som tar i bruk den 

digitale registreringen.  

 

I tillegg har salg av kart via nettsiden http://turorientering.no/bodo økt mye (se egen tabell). 

Det er en utvikling som sannsynligvis vi øke, derfor er det viktig at vi har et godt og 

tilgjengelig tilbud her. Norsk orientering vil i 2022 lansere en ny og enda bedre App for 

turorientering.  

 

TurO utvalget vil i lang tid fremover fortsette med salg av fysiske konvolutter, samtidig som 

den digitale utviklingen øker.  

 

Etter et sesongen var avsluttet, fikk vi også i år god hjelp av Idrettslinja og Heidi Mørkved 

ved Bodin vgs med å ta inn mange av postene.  

 

Tallmateriale fra turO salg, via utsalgsstedene og på nett  

 

Der er en klar sammenheng mellom økningen av salget via nettsiden og nedgangen av salget 

av den fysiske konvolutten via utsalgsstedene.  

 

Tabellen nedenfor viser økningen i det digitale salget, de fem siste årene:  

 

Sesong 
Antall  
deltakere  

Antall 
turer  

Antall 
turpakker Omsetning 

Antall 
konvolutter  

Total 
omsetning 

2021 225 64 22 11 400 548 167 250 

2020 105 34 18 8 170 621 171 920 

2019 27 24 0 1 390 567 153 140 

2018 12 17 0 905 854 214 405 

2017 0 0 0 0 793 205 050 

 

Fra 2021- sesongen var det samme pris pr solgte konvolutt (275,-), enten det var salg fra 

utsalgsstedet eller til bedrift. Tidligere har vi hatt differensierte priser (275 via utsalgsstedene 

og 225 til bedriftene). Ekstrarunden koster 50,-.   

 

Tabellen på neste side viser antall deltakere som har registrert seg som bruker på den enkelte 

kart, og antall nedlastninger pr kart. Tabellen viser at antall digitale brukere øker jevnt. 

 

http://turorientering.no/bodo
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Antall deltakere på de  
enkelte kart (2020 tall)   

Nedlastninger 
i 2021  

Heggmoen 
(Ekstrarunden) 31 (24)  16 

Hunstadlia  158 (59) 56 

Keiservarden-Junkerfjellet  189 (130) 75 

Mørkvedmarka  113 38 

Registrering ekstrapoeng  
(o-løp, Stolpejakt mm)  28 0 

 

I 2020 var Ekstrarunden i området ved Vatnlia. Da var et av de andre kartene Svartneset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykkelrunden er ikke blitt arrangert siden 2017.  

 

Tabellen over viser salg av poser i perioden 2008-2021. Siden 2010 har salget gått jevnt  

nedover, bortsett fra en liten økning i 2018 og i 2020. Årets salgstall var totalt 548 (621 i 

2020) antall konvolutter, en nedgang på 73 fysisk solgte konvolutter fra 2020. Der er nok en 

nærmere sammenheng mellom salget i 2019 og 2021, i tillegg til den digitale økningen.  

 

Totalt 383 (347) poser ble solgt gjennom utsalgssteder, og 165 (274) direkte til 

bedriftskunder. I tillegg ble det solgt 103 (84) ekstrarunder. Dette viser at salget via 

utsalgsstedene har økt med 10,3 % og salget til bedriftene har sunket med 39,7 %. Som et 

eksempel reduserte Bodø antall konvolutter fra 120 til 80 (en reduksjon på 33 %) 

Det betyr at det er vi må øke innsatsen av salget til bedriftene de neste årene. 

 

Pandemien (som begynte våren 2020) medførte sannsynligvis et større ønske om målrettede 

turer i marka, og sammen med stolpejakten, så har nok klubben vært den største leverandør av 

folkehelsetiltak i Bodø kommune også i år.  

 

Utviklingen med å gjøre tur-o kart tilgjengelig for kjøp og nedlastning på nettstedet 

«Turorientering.no», vil sannsynligvis fortsette å øke. Flere andre klubber har satset spesielt 

År Antall solgte konvolutter  

 

Ekstrarunden Sykkelrunden 

2021 548 103 Ikke arrangert 

2020 621 84 Ikke arrangert  

2019 567 89 Ikke arrangert 

2018 854 86 0 

2017 793 89 47 

2016 886 126 50 

2015 965 102  80 

2014 1036 82 52 

2013 1007 70 62 

2012 1160 70  60 

2011 1158 95 88 

2010 1269 111 175 

2009 1173 70 100 

2008  1113 70  100 

2007 1086 75 0 

2006 1007 74 0 

2005 962 57  40 

2004   808  59  57  
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på dette, og tilbyr nedlastbare kart med graderte turforslag etter vanskelighetsgrad, grønne, 

rød, blå og svarte turer.  

 

Nettsiden «Turorientering.no» er Norges orienteringsforbund (NOF) sin egen nettside, hvor 

alle orienterings-lag over hele landet kan legge ut sine turorienteringskart for salg, samt at det 

er mulig å registrere sine klipp digitalt på nettsiden.  

 

Klubben er glad for at det totale salget av tur-o materiell er relativt stabilt, med en økning 

både digitalt og via utsalgsstedene. Utfordringen er å kunne tilby dette tilbudet som enda flere 

bedrifter kan være interessert i. B&OI orientering har opplevd en stor økning i antall stolpe-

jegere de siste årene, og som kan ha virket inn på turO salget. Dette er i samsvar med en 

nasjonal utvikling.  

 

Når klubben opplever at så mange av byens beboere benytter seg av våre mosjonstilbud, så 

har vi bidratt positivt i arbeid med god folkehelse, bolyst og aktiv bruk av den vakre 

Bodømarka 

 

Det er nye innbyggere som i år er blitt kjent med våre tur-orienteringstilbudet i nærområdet 

og utfordringen blir å sikre at interessen holder seg i 2022. Det er alle medlemmers ansvar å 

bidra med markedsføring av tur-orienteringsmulighetene i nærmiljøet. Ved Nord Universitet 

campus Bodø starter over 1000 studenter hvert år, og blant disse kan det finnes ivrige tur-o 

kandidater som ikke kjenner til tilbudet vårt.  

 

Forslaget fra 2019 om å tilby kveldskurs i orientering til utvalgte bedrifter og enkeltpersoner 

bør vurderes på nytt. Å invitere ansatte fra Nord universitet, Bodin og Bodø vgs og 

Politihøgskolen til kveldskurs i orientering, kan være en mulig start. Å selge tur-o poser til 

studentpris på kr 75 (under studentuka) bør vurderes på nytt i 2022. Kanskje bør vi igjen 

tenke på salgsstand ved utfartssteder til marka/i glasshuset mm?   

 

Opplegget med felles avslutning for tur-o og stolpejakt er en god løsning, men klubben ønsker 

større oppslutning fra egne medlemmer denne kvelden. Oppsett av en dugnadsliste i 2022 vil 

kunne bidra til det. 

 

Klubben har stor forventninger til den nye TurO appen som ble lansert i januar 2022. 

 

8.2 Stolpejakten i 2021 – fortsatt populær 

Dette lavterskeltilbudet ble etablert i 2019, og en egen arbeidsgruppe har stått for arbeidet. 

Ved etableringen har klubben sikret seg kontrollen av Stolpejakten i Bodø. Samtidig som 

dette (delvis) gratis lavterskeltilbudet kan være eller bli en konkurrent til vårt tur-O opplegg.  

Klubben har i 2021 tilbudt stolpejakt som gratistilbud i Bodø sentrum, Hunstad-Mørkved og 

ved Saltstraumen og som betalbar løsning i Rønvikområdet. I tillegg har vi vært teknisk 

arrangør av stolpejakten på Fauske og ved Straumsnes i Valnesfjord.  På høsten ble det satt ut 

10 bannvernstolper ved Bodøsjøen, med andre som teknisk arrangør. 

Det er registrert i alt 6273 stolpejegere og brukere av klubbens Stolpejakt tilbud i 2021. I alt 

181967 registrerte besøk som gir et snitt på 29 per bruker. ( I 2020 var det 5822 registrerte 
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stolpejegere, med et snitt på 32 stolpebesøk per stolpejeger. Da hadde vi 126 ute.) I tillegg vet 

vi at tilbudet er blitt mye brukt av elever/klasser i grunnskoler og videregående skoler, samt at 

noen bruker den manuelle løsningen med kartbrosjyrer. Få leverer inn papirversjonen av 

registrerings-skjemaet.  

 

Oversikter viser at 60 % er kvinner. Vi har også mottatt positive tilbakemeldinger fra brukere 

med barnevogn og bevegelseshemmede som synes tilbudet motiverende og inkluderende. Vi 

ser at det er brukere fra mange kommuner og andre større byer, så det er tydelig at noen farter 

«land og strand rundt» for å gå på stolpejakt. 

 

Klubben har i år også tilbudt stolpejakt i Fauske sentrum og ved Strømsnes i Valnesfjord. Her 

viser topplisten at det har vært 1675 brukere, noe som er imponerende bra. Klubben mottok 

støtte til disse tilbudene. 

 

I Bodø sentrum har stolpene ved Kongestatuen hatt flest besøk med 5413, med Orestadparken 

og Nordlandsmuseet, Ørnereirskulpturen, Marmorslottet og Dynamikkmonumentet like bak. 

På Hunstad/Mørkved fikk stolpene ved Hunstad kirke og ved utsiktsplassen, Bodin vgs, flest 

besøk, med over 2000 brukere. 

I Saltstraumen var stolpen ved Fyrlykta mest besøkt, nesten 2500 har vært innom den.  

 

I alt 572 Rønvika kart ble solgt, og der kom stolpene ved Rønvik kirke og Maskinisten øverst 

på besøkslisten. På Fauske var flest, 1522 brukere, innom benken i museumsparken, et 

populært turområde. Ved Strømsnes var flest innom stolpene ved Søstrene Suse, Strømsnes 

bru/Han Sylte og Håndverkerbua, alle med over 600 besøk. Besøksoversikten viser at 

brukerne av Stolpejakten foretrekker stolper i «urbane» strøk. 

 

Poenglistens «10 på topp» i Bodø forteller at to brukere hadde samlet over 4000 poeng i år. 

 

Det ble trukket 10 gavekort blant de som hadde besøkt minst 50 ulike stolper i Bodø betalt inn 

kr 100 i frivillig deltakeravgift. Utdelingen skjedde under tur-O avslutningen 5.11. noe vi 

mener er naturlig å fortsette med.  

 

Det ble laget egne stolpejaktkart-brosjyrer for oppstarten i sentrum med Hunstad-Mørkved og 

Saltstraumen. Disse ble gjort gratis tilgjengelig via Stormen bibliotek og egne kartpostkasser 

ved bua i Hammarlia og ved B&OIs klubbhus i Tennisveien. Denne var i brettet A2 format og 

farger. Vi trykte opp 2000 (3000 i 2021), delte ut klassesett til skoler, men sitter igjen med et 

lite restopplag. Antall trykte kartbrosjyrer kan reduseres ytterligere i 2022 

 

Egne kartbrosjyrer i A3 ble laget til Fauske og Straumsnes. 

 

Mediaoppmerksomheten har vært mindre i Bodø, men svært god i Saltenposten som dekker 

Valnesfjord og Fauske. BodoNu.no har hatt flere oppslag, mens Avisa Nordland har vist 

mindre interesse for stolpejakt som folkehelsetiltak. 

 

FaceBook gruppen «Stolpejakten i Bodø» som har hatt mange følgere, og den har fungert som 

en informasjonskanal mellom brukerne og arrangør. I tillegg har klubbens hjemmeside og FB 

side blitt benyttet til informasjonsdeling. 

 

Gjeldende smittevernregler er blitt ivaretatt via berøringsfrie stolper.  
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Medlemmene av arbeidsgruppen er innstilt på å tilby Stolpejakt i 2022. Klubben har mottatt 

ønske fra bydelsutvalg som ønsker tilbudet i nærområder. Rønvik kartet vil inngå som 

gratistilbud i 2022, og vi fortsetter med nye stolper i sentrum og på Hunstad. Ausvika-

Geitvågen og Mjelle vil kunne bli betalbare løsninger. Klubben har allerede søkt om støtte til 

nye tilbud på Landegode/Helligvær, Misvær/Skjerstad. Klubben er også forpliktet til å tilby et 

opplegg i Fauske, og vi håper at Valnesfjord IL overtar på Straumsnes som del av tur O 

pakken der.  

 

I 2021 er stolpekartene og plasseringen blitt brukt i o-treninger, noe som er smart og 

tidsbesparende. 

 

 
8.3. Samarbeidet med Fauske om stolpejakt og o-tilbud til skoler 

Klubben har inngått en avtale med miljøet i den nedlagte orienteringsgruppa i Fauske IL og 

klubben har fått overført restmidler som vil bli brukt til å tilby Stolpejakt og faste tur-o poster 

ved grunnskolene på Vestmyra og Finneid.   

Klubben vil drøfte videre samarbeid med Fauske idrettsråd i 2022.  

Fauske IL har også to o-kart; Klungsetmarka og Finneied-lia, samt tre skole-/sprintkart ved 

Finneied skole, Vestmyra skolesentrum og Fauske museum.  

Åge Mohus har påtatt seg å være klubbens kontakt med Fauske-miljøet.  

 

8.4. Planer for 2022  

 

Klubben utstyrte alle tur-o-poster med; (1) et vanlig nr på posten, (2) en bokstav-kode (som 

kan noteres et registreringskort) og (3) en QR kode som kan skannes med mobil. Det 

kombinerte gammel og ny praksis, og deltakerne kunne velge om de vil notere bokstav-koden 

med penn eller registrer den digitalt.  

 

Årets statistikk viser at flere kjøper turer og kart på nett, og brukte app-løsninger. Samtidig 

må vi også fortsette med salg av tur-o-konvolutter, men kanskje vi skal trykke opp færre i 

2022 nå når NOF har fått utviklet og lansert en ny Tur-O app også. Se www.turorientering.no  

 

Det planlegges også en felles sesongavslutning for tur-o og stolpejakten i nov. 2022. 

 

Klubben vil også vurdere salg og betalingen av tur-o-konvoluttene via Vipps. Kan det 

forenkle salgs- og betalingsopplegget hvis brukerne kan bestilling av tur-o-konvoluttene via 

nettet og med muligheter for å få konvolutten hjem i posten?  

 

Det er også mulig å utstyre alle våre stolpejakt-dekaler med «Vipps mulighet». Flere klubber 

har gjort positive erfaringer med slike oppfordringer til å gi et frivillig bidrag til o-klubben. 

 

Klubben ønsker fortsatt å ha minst ett betalingsstolpejakt kart, og forventer at avtalen med 

Foreningen Stolpejakten også åpner for det i 2022. 

 

Klubben er noe usikker på hvor mye offentlig støtte eller stiftelsesmidler vi kan forvente i 

2022 til gratis stolpejaktopplegg.  

http://www.turorientering.no/
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9. Trening og idrettslige resultater  

 

9.1 Sesongplan og målsettinger 

Det overordnede målet for trening og idrettsaktivitet er identisk med foregående sesong: 

Trenings- og idrettsarbeidet i B&OI skal legge til rette for at O-sporten gir glede gjennom 

hele ungdomstiden og i voksen alder, uansett aktivitets- og ambisjonsnivå. 

Sesongplanen har vært bedre enn sesongen forut. IRU og klubben forøvrig har nå mange 

stabile utvalg og ildsjeler. Vi har greid å tilby faste tirsdagstreninger, satt i gang faste 

torsdagstreninger, og gjennomført en dagssamling. I tillegg har vi hatt klubbopplegg på KM, 

NNM, men lite på løp nasjonalt (se pkt. 9.2 og 9.3). Her er det viktig å trekke fram det 

positive samarbeidet med Tverlandet IL. Kun en deltaker deltok på HL og NM Ultralang. 

Det er som alltid et stort løft for klubben å gjennomføre tirsdagsløp gjennom en lang o-

sesong. I 2021 har vi fått nye løypeleggere og løpsledere, som gjør oss bedre rustet for neste 

sesong. 

Også denne sesongen har vi hatt deltagelse på norgescup, NM, hovedløp og 

veteranmesterskapet.  

 

En tilgjengelig rapport basert på Eventor, forteller at medlemmer i B&OI orienteringsklubben 

har deltatt i minst 72 ulike o-løp i 2021. De med flest starter er Nikolai P (21), Anne Lise Ø og 

Åge M (22), Ole Kristian K (24), Per R (26) og Leif Magne E (34). Sistnevnte med mange 

sommerferieløp på Østlandet i 2021. 

 

 

9.2 Treninger  

Tirdags- og torsdagstreninger 

Klubben tilbyr tirsdagstreninger stort sett alle tirsdager i året når det ikke kjøres tirsdagsløp. 

Det har også i mye av perioden vært arrangert torsdagstreninger. 

Vinteren 2021 fram til slutten av februar gikk treningene etter planen, stort sett med en del 

utendørs først og inne i gymsal etterpå. Men fra 28.02 til 25.03 ble alle treninger avlyst.  

Etter påske og fram til midten av juni ble det arrangert o-tekniske torsdagstreninger med Elin 

Högstrand og Eirill Buvik som ansvarlige. Opprinnelig var torsdagstreningene tiltenkt 13-20 

årsgruppen, med tilpasset opplegg for C/B-nivå på de o-tekniske øktene, men vi ser at 

interessen er stor blant voksne medlemmer.  

På høsten fra november-desember ble det også arrangert to ukentlige treninger, men med noe 

varierende oppmøte. 

Klubben har over mange år hatt mye av sin treningsaktivitet (tirsdagstreninger) på Mørkved, 

men torsdagstreninger har hatt oppmøtested ved Maskinisten. 
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Fart med kart 

Områdene ved Langåsen-Maskinisten-Lifoten byr på variert terreng (park, lavtrafikkert 

vegnett og avgrensede mindre terrengområder med og uten bebyggelse), og anses velegnet for 

FMK og rekruttering.  

Klubbens utfordring blir å holde trykket oppe på FMK i 2022, beholde og sikre flere trenings-

ressurser og trekke foreldre/foresatte inn i dette arbeidet. Planleggingen er godt igang, med 

Elisabet, Asgeir og Eirill i spissen.  

Klubben må fortsette å «rekruttere» nye voksne medhjelpere som er villig til å ta på seg 

oppgave. Flere ungdommer bør oppfordres til å ta på seg oppgaver i FMK-arbeidet. 

 

Annet: 

Klubben har vært aktiv med å legge ut glimt fra treningene på Facebook. Spond er fra høsten 

2020 tatt i bruk for å informere og påminne om tirsdags- og torsdagstreninger, men fungerer 

også som et registreringssystem ut ifra smittevernhensyn. 

Vi har nå fått etablert Livelox som et verktøy i forbindelse med løp. Mange legger ut sine løp 

ut her, men vi ønsker gjerne at flere kan gjøre det. 

 

 

Samlinger:  

Det var en felles samling for ungdommer og juniorer i kretsen i Korgen 29-31.10 der Anna 

Elisabet Skålsvik, Erlend Mathias Olsen, Nikolai Pettersen og Erlend Holter Nilssen deltok 

fra klubben. 

 

9.3 Fellesreiser på større løp 

 
 Hovedløp og o-landsleir Levanger, 3.-8. august. To deltaker fra B&OI på hovedløpet, 

Erlend Holter Nilssen og Erlend Mathias Olsen. Reiseleder fra NOOK var med. 

 KM helg, Kabelvåg 26.-27.juni 2021: Totalt 42 deltagere fra klubben. Felles kjøring 

og overnatting.  

 KM Mo i Rana 28.-29.august 2021. 11 deltakere 

 Veteranmesterskap Halden 3.-5. september. 5 deltakere  

 NC Trondheim i Trondheim  17.-19. september. 1 deltaker, i samarbeid med andre 

klubber i Nord-Norge 

 NM-uka i Porsgrunn 7-12 september, 1 deltaker, i samarbeid med klubber i Nord-

Norge 

Noen løp ble avlyst i 2021. Løp som klubben normalt ville reist til.  
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9.4 Idrettslige resultater 

 

Henviser til Eventor når det gjelder KM-resultater. 

 

Hovedløpet: 

H15  Erlend Mathias Olsen dsq av 46 startende på langdistansen 

         Erlend Mathias Olsen dsq av 52 startende på sprinten 

 

H15  Erlend Holter Nilssen nr. 27 av 58 startende på langdistansen 

         Erlend Holter Nilssen nr. 22 av 62 startende på sprinten 

 

NM uka 9-12/9 Porsgrunn: 

Langdistanse: 

H21- Joar Gjerdahl dnf av 57 startende 

D19-20 Kaja Samuelsen Skiri nr. 8 av 18 startende 

 

Mellom kvalifisering: 

H21- Joar Gjerdahl nr. 25 av 27 startende i sitt heat 

 

Mellom finale: 

H21- Joar Gjerdahl nr. 26 av 49 startende i B-finale 

D19-20 Kaja Samuelsen Skiri nr. 17 av 20 startende 

 

Norgescup 17-19/9 Trondheim: 

 

Sprint: 

H21- Martin Hoset nr. 23 av 45 startende 

D19-20 Kaja Samuelsen Skiri nr. 18 av 26 startende 

 

Mellom: 

H21- Martin Hoset nr. 23 av 45 startende 

D19-20 Kaja Samuelsen Skiri nr. 20 av 30 startende 

 

Jaktstart: 

H21- Martin Hoset nr. 35 av 55 startende 

 

NM natt og norgescup 24-26/9 Oslo: 

 

NM natt: 

H21- Martin Hoset nr. 25 av 50 startende 

 

Sprint: 

H21- Martin Hoset nr. 17 av 33 startende 

 

Mellom: 

H21- Martin Hoset nr. 33 av 49 startende 
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NNM i Bodø: 

Sprint:  Gull  Erlend Mathias Olsen, H13-14 

  Erlend Holter Nilssen, H15-16 

  Per Rekkedal, H70 

             Sølv   Jakob Sivert Hunstad H15-16 

Elisabet Kongsbakk, D50 

Martin Hoset, H21 

Åge Mohus, H70 

Jesper Helliksrud, H17-20 

Eirill Pettersen Buvik, D21 

 Bronse Nikolai Pettersen H13-14 

 

Lang: Gull Erlend Holter Nilssen, H15-16 

  Edvin Berg, H80 

 Sølv  Jakob Sivert Hunstad, H15-16 

 Bronse Jesper Helliksrud, H17-20 

  Johanna Lovise Hunstad, D17-20 

  Erlend Mathias Olsen, H13-14 

  Åge Mohus, H70 

  Eirill Pettersen Buvik, D21 

 

Stafett: Gull H 13-14 med Jakob Sivert Hunstad og Erlend Holter Nilssen 

Bronse H 13-14 med Nikolai Pettersen og Erlend Mathias Olsen 

 H150 med Leif Magne Eggestad, Per Rekkedal og Torkel Irgens 

  

 

Veteranmesterskap Halden: 

 

Sprint   H 80: Edvin Berg nr 2 av 17! 

           H 70: Per Rekkedal nr. 7 av 34, Åge Mohus nr. 24 og Leif Magne Eggestad dsq 

Lang  H 80: Edvin Berg dsq av 21 

           H 70: Per Rekkedal nr. 12 av 44, Leif Magne Eggestad nr 13, Åge Mohus nr 32  

  H 50: Ole Kristian Kristensen nr. 17 av 25. 

Mellom H 80: Edvin Berg nr. 15 av 25 

  H 70: Per Rekkedal nr. 7 av 43, Leif Magne Eggestad nr. 22, Åge Mohus nr. 38 

 

 

9.5 Oppsummering 

 
Det overordnede målet er: 

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 aldergruppa 10-12 år 

og 13-20 år og oppover. 

Sesongen 2021 var igjen et år som ble påvirket av koronapandemien, men ikke i like stor grad 

som 2020, og det gikk i liten grad ut over løpsttilbudet vårt.  

Vi fikk gjennomført gode tirsdagsløp gjennom hele sesongen fra april til oktober med jevnt 

over høy kvalitet og god, men varierende deltagelse. 
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Fart-med-kart opplegget er nevnt foran, under 6.1. Dette er det viktigste enkelttiltaket for 

klubben, i og med at det potensielt kan rekrutteres nye og yngre o-løpere.  

Klubbopplegg ved skolene har fysisk ikke vært mulig i 2021, men de skolene som har ønsket 

det har fått låne utstyr. I tillegg har både grunnskolene og de videregående skolene benyttet 

seg av stolpejaktopplegg, samt fått de kart de har måtte ønsket. 

Tirsdagstreningene fungerte bra, vi får medlemmer til å ta ansvar for opplegg etter plan. 

Gjennomgående bra oppmøte, også fra naboklubben. Vinter-cupen engasjerer, hvor vi også 

legger inn sosialt/kveldsmat i etterkant av enkelte av løpene.  

Vi har også i perioder arrangert torsdagstreninger med god o-teknisk kvalitet.  

Denne sesongen har vi hatt begrenset antall løp og løpsdeltakelse utenfor kretsen og på 

vårsesongen var det begrensninger på grunn av Covid-19, men vi har på høsten hatt 3 

forskjellige deltagere NM og Norgescup (NC) samt 2 deltagere på hovedløpet. 

Vi har «veteraner» som hevder seg godt i større løp, både nasjonalt og internasjonalt. 

 

Samarbeidet med Tverlandet IL er fortsatt viktig for klubben vår. Vi vil legge til rette for at 

samarbeid kan fortsette i årene framover. 

 

10. Kart  
 

10.1. Kartgruppa 
Kartgruppa har i 2021 bestått av: Morten Selnes (leder), Arild Hegreberg, Car B Bjørseth og 

Martin Hoseth. Leif Magne Eggestad har deltatt på møtene.   

 

10.2. Møter 
Kartgruppa har hatt to møter; 27. januar 2021 og 24. oktober2021.  Det foreligger referat fra 

møtene.   

 

10.3. Viktige saker i 2021 
 Revidering av kartplan 2021-2024 

 NNM i sprint.  Oppdatering av kar 

 Videreføring av Skolekartprosjektet.   

 

10.4. Kartplan 2021-2024 
 

Revidert kartplan ble utarbeidet 15.02.2021.  Viktige oppgaver framover er:  

Nr:  Oppgave Tidsrom 

H1 Oppgradere kart i forbindelse med NNM 2021 

H2 Ferdigstille skolekartprosjektet 2021/22 

H3 Avtale med BIR / Bodø kommune om vedlikehold 2021/22 

H4 Starte arbeidet med Bodø2024 2021/22 

H5 Samarbeid med andre klubber om kart  Hele perioden 
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10.5. NNM Nord Norsk Mesterskap 

NNM ble gjennomført 13.-15. august med sprint på Mørkved og mellomdistanse og stafett på 

Vatnlia.  Kartene ble oppdatert i forbindelse med arrangementene. Arbeidet ble utført av 

klubbens egne medlemmer. Stor takk for det kartarbeidet som ble utført.  

 

10.6. Skolekartprosjektet «Orientering i Bodøskolen» 
 

På B&OIs 125-årsjubileumsfest i desember 2019 fikk B&OI Orientering overrakt en sjekk på 

kr 256 000 fra Gjensidigestiftelsen til prosjektet «Orientering i Bodøskolen 2020 – 2022».  

 

Prosjektet omfatter nye skolekart ved alle grunnskolene i kommunen (23), etablering av 

nettstedet «Orientering i Bodøskolen» samt diverse materiell for orienteringsaktiviteter ved 

skolene til utlån. 

 

Følgende skolekart er laget i 2021:  

Kjerringøy, Løpsmark, Alberthaugen, Aspåsen, St. Eystein, Misvær og Helligvær.  I alt 7 

kart. Nå har 21 grunnskoler  nye skole(gårds)kart. Disse skolekartene legges fortløpende ut på 

nettstedet «Orientering i Bodøskolen» samt NOFs skolekartportal.   

 

Følgende har jobbet med kartene i 2021: Amund BK, Øyvind Johan O og Carl BB samt 

firmaet Berg Kartografi.  

 

Oppdateringer 2021:  

Det er gjort oppdateringer på Alstadskolene (mindre) og Hunstad barneskole (ganske 

omfattende). Kart er ferskvare og det vil skje endringer i skolegårder og skolenes nærområder 

som må følges opp. Dette aktualiserer behovet for en vedlikeholds-/forvaltningsavtale med 

kommunen.  

 

Program skolekart 2022:  

Bodøsjøen og Mørkvedbukta. 

 

Nettstedet «Orientering i Bodøskolen» (se www.orienteringibodoskolen.no): 

Dette nettstedet er åpnet i foreløpig versjon, men trenger noe bearbeiding før offisiell åpning. 

Eventuelle kommentarer imøteses.  På nettstedet er også de 9 kartene med faste poster som 

har vært brukt i turorienteringen («Lille-runden») i perioden 2012 - 2020 tilgjengelige for 

nedlasting. Følgende jobber med nettstedet: Øyvind Johan O, Carl BB og Leif Magne. 

 

  

10.7. Rønvik- og sentrumskart til Stolpejakten 2021 

Kartforvalter laget et nytt Stolpejaktkart i Rønvika og oppdaterte tilsvarende sentrumskart 

med siste anleggsvirksomhet. Den nye rådhusparken gjenstår å få oppdatert på sentrums-

kartet. (Mulig at sentrums- eller Rønvikakartet vil bli oppdatert med Reinslettaområdet 

begrenset av R80, Rønvikveien, Kirkeveien og Thalleveien, men slik at R80-undergangen og 

det nye BIC-bygget og bilverkstedene og butikkene begrenset av Hålogalandsgata blir med.)  

Det ble også laget et stolpejaktkart som dekker vestsiden av Fauske sentrum. 

http://www.orienteringibodoskolen.no/
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10.8. Kartdatabasen 

Det er en omfattende jobb å oppdatere klubbens kartdatabase som dekker det meste av 

Bodømarka. Det foreligger også stadig flere kart etter sprintnormen i bebygde områder. 

Hunstad-Mørkved er nesten i sin helhet dekket av kart og betydelige områder i byen er også 

kartlagt. Sprintkartene krever stadig oppdatering for å være brukbare. Slike sprintkart er 

ferskvare. Det er også kommet en ny skolekartnorm som kommende oppdateringer av 

skolegårdskartene, må forholde seg til 

Vi har ingen rutiner for oppdatering etter hvert som områder bygges ut. Det blir mer å 

oppdatere når arrangement tvinger frem behovet. Trolig vil det være, i alle fall delvis, slik 

også fremover, men ny teknologi og stadig bedre online oppdatering av byggeprosjekter på 

norgeskart.no gir nye muligheter for enklere å "følge med" og holde kartene ajour.  

Kartbasen skal tilpasses målestokk 1:5000. Sprintkartene er tilpasset 1:4000. Noe forenkling 

av kartets innhold er nødvendig for å ha tilstrekkelig lesbarhet. 

10.9. Kartarbeid og fokus i 2022 

 

Arbeidet med skolegårdkartene vil fortsette, og alle disse vil bli ferdige i løpet av 2022. 

 

Forbedring av kart i marka vil fortsatt i stor grad måtte basere seg på tilbakemeldinger fra 

løypeleggere. Mindre områder som er viktig for en helhet å oppgradere, kan det gjøres en 

jobb med. Løypeleggere bes gi tilbakemeldinger i god tid før løp, om de ser slike behov, til 

kartforvalter. 

Klubben har også sendt brev til Bodø kommune der vi uttrykker ønske om at skolekart til nye 

skoler skal bli en del av romprogrammet. Vi har ikke mottatt noen svar fra kommunen. 

Det er behov for å sikre at vår kartdatabase holdes løpende oppdatert, og klubben må også 

sørge for at de nye skolegårdkartene blir løpende oppdatert. De nye skolegårdskartene er når 

lagret i en egen mappe i klubbens kartdatabase.  

Noen av våre kartanlegg blir forandret grunnet utbygging og anleggsvirksomhet; nye skoler, 

haller og asfaltering av lysløyper mm. Det medfører et behov for resynfaring og oppdatering, 

noe klubben ønsker at utbyggerne skal dekke kostnadene med. Dette må følges opp av styret 

også i 2022. Klubben bør igjen kontakte Bodø kommune for å sikre løpende tilbakemelding 

fra de på endringer i våre anlegg som er o-kart. 

Sprintkart på Mørkved/Hunstad ble oppdatert, likeså deler av Vatnlia kartet til NNM i august. 

Noen mye justeringer og loppdateringer av Langåsen Maskinist kartet til FMK-opplegg er 

ønsket. Stolpejaktkart over Reinsletta vil bli laget. 

Når klubben nå er blitt tildelt NM Sprintorientering i 2024 vil arbeid med aktuelle sprintløp-

kart måtte prioriteres framover.  

10.10 Kartkompetanse 

Klubben vil hvis mulig benytte egne krefter til kartarbeidet foran, basert på noe veiledning fra 

karteksperter.  Klubben er i en unik situasjon, med medlemmer som innehar svært verdifull 

kompetanse innenfor kartproduksjon. Dette er en svært verdifull ressurs for en 

orienteringsklubb. 
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11. Materiell og utstyr  

Materiellutvalget fører tilsyn med Hammarlibua (11.1) og at utstyr og rekvisita som lagres her 

er i orden og i nødvendig mengde tilgjengelig for løps- og treningsaktiviteten i laget (11.2). 
Materiellutvalget har løpsbrikker versjon 5 for videresalg (beholdning ved årsskiftet: 8 stk). 

Innkjøp og lagring av personlig utstyr som klubbdrakter/løpstøy ol for videresalg ivaretas av 

styret (11.3). 

 

11.1 Hammarlibua. 
Hammarlibua eies av B&OI (allianselaget) med B&OI Orientering som leietaker. Leieavtalen 

ligger på hjemmesida under Lagshåndboka.  

Bua er oppført på midlertidig dispensasjon som servicebu for den gamle 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.                                                                                                          

Hunstad barnehage har anledning til å lagre utstyr i bua (3-4 uker i året) når de har utedager i 

Hammarlia. Det fungerer greit.                                                                                          

«Samlivet» med den nye sykkelløypa ned Hunstadlia er problemfritt.                                    

 

Bygning og inventar/utstyr er forsikret i «if forsikring». Det er heller ikke i år registrert 

innbrudd eller hærverk. Planlagt utstyrsopptelling ble ikke gjennomført og bør tas i 2022. 

 

Rydding i bua er påbegynt. Lageret av gamle kart er tømt og plass er dermed frigitt for lagring 

av løpstøy. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nedre del av alpinbakken er ryddet for kratt (en årlig operasjon). Det er ryddet og delvis 

gruset på baksida av bua. Adkomstveien er gruset. Grusen har vi fått fra kommunen.  

Det gjenstår å sette på nye vindskier. Materialer ligger på «loftet». Dette må vi prøve å få 

gjort i 2022.  

 

11.2 Utstyr og forbruksmateriell for arrangement. 
Ordningen med fast fordeling av postbukkene på løp, rekruttering og skolesprint fungerer 

godt. Rekruttering har hatt sitt eget sett med poster og tidtakerutstyr gjennom hele sesongen. 

Skolepostene har vært i bruk et par ganger.                                                                        

Tidtakerutstyret er gjennomgått og overhalt (takk til Marit J. og Frode I.). 

  

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 fortsatt meget stort lager av rekvisita for servering etter NM-uka 2016. Det bør gå noen 

år før denne type innkjøp dukker opp i regnskapet. 

 

Det ble i 2021 kjøpt inn ei ny Emit startklokke, med stort digitalt display, og denne sammen 

med tilsvarende klokker tilhørende Innstarnden IL og Bodø bedriftsidrett, så finnes det nå 

tilstrekkelig antall slike startklokker i byen til å arrangere o-løp med 2 adskilte startsteder.  

 

Vi fikk i 2021 også låne en startklokk og premiepallen til Innstranden IL langrenn i 

forbindelse klubbens NNM i orientering, 
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11.3 Klubbdrakter og løpsutstyr- lagerstatus, priser og salg 
 

Det ble foretatt en lageropptelling av klubbens løps- og treningsklær 23.01.2022. Oversikten 

under viser klubbens klesbeholdning per dato. Som oversikten under viser, har klubben også 

en del trøyer av den gamle modellen. Disse er det lite salg på og de bør derfor gis bort. Det er 

kanskje mulig at noen av disse, i små størrelser, kan gis til barn og unge som er med på FMK.  

 

I 2021 ble det bestilt inn vatterte jakker fra Sport 1 til de som ønsket det.   

Det ble trykket en liten klubblogo på jakkene, og jakkene ble solgt til 900,- til klubbens 

voksne medlemmer, mens barn og unge under 20 år fikk kjøpe jakkene til den samme prisen 

som klubbjakka, dvs. 500,-  

 

Det er enighet i styret om å beholde Trimtex som leverandør av klubbtøy.  

Barn og ungdommer under 20 år får kjøpe klubbtøy til rabatterte priser.  

 

I 2022 er det behov for supplering av enkelte størrelser i klesutvalget. I tillegg har det vært 

etterspurt om klubben kan selge løpsbukser og eventuelt en treningsgenser. Trimtex er derfor 

kontaktet for å få forslag til design og pris på dette.  

 

Prisene som styret har fastsatt, er: 

Jakker 
 Voksen: 800,- 
 Barn/jr.: 500,- 
Vest 
 Voksen: 700,- 
 Barn/jr.: 500,- 
Trøye (kort og lang arm) 

 
Bukse 
Voksen: 600,- 
Barn/jr.: 400,- 
 
Pannebånd: 100,- 
Luer: 150,- 

Voksen: 400,- 
 Barn/jr.: 300,- 
Vester: 

DAME  

S 3 

M 2 

L 2 

XL 2 

HERRE  

S 2 

M 4 

L 4 

XL 5 

BARN  

150 4 

160 0 

 

Luer: 

STR  

56 7 

58 4 

59 0 

 

Jakker: 

DAME  

S 2 

M 1 

L 1 

XL 2 

HERRE  

S 2 

M 2 

L 2 

XL 0 

XXL 1 

BARN  

140 2 

150 3 

160 4 

 

Pannebånd: 

STR  
Gammel modell 56 0 
Gammel modell 58 4 
Med kart hvit 56 0 
Med kart hvit 58 2 
Med kart blå 56 0 
Med kart blå 58 6 
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T-skjorte GAMMEl modell: 

DAME Dette bør gis bort 

S 4 

M 1 

L 0 

XL 3 

XXL 3 

HERRE  

S 2 

M 4 

L 2 

XL 1 

XXL 0 

BARN  

140 Gitt til FMK 

150 Gitt til FMK 

160 Gitt til FMK 

 

T-skjorte NY modell: 

DAME  

S 4 

M 2 

L 3 

XL 2 

XXL  

HERRE  

S 1 

M 0 

L 0 

XL 1 

XXL 2 

BARN  

140 1 

150 0 

160 2 

 

Skjorte NY modell, LANG arm: 

DAME  

S 2 

M 3 

L 2 

XL 1 

XXL 0 

HERRE  

S 3 

M 1 

L 3 

XL 2 

XXL  

 

Bukse: 

DAME  

S 1 

M 1 

L 1 

XL 1 

HERRE  

S 2 

M 0 

L 0 

XL 0 

XXL  

BARN  

140 0 

150 1 

160 1 

12. Styrets oppsummering av 2021   
 

Carl A Boe som var med å stifte o-gruppe i B&OI, og klubbens første formann fra 1964 til 

1970 døde 22.2.2021.  I stor takknemlighet for hva han har betydd for mange innenfor 

orienteringsmiljøet, vil han bli husket. Klubben markerte hans bortgang med minneord. 

 

I 2021 har koronapandemien fortsatt preget mye idrettsarbeid, men våre uteaktiviteter i 

mindre omfang enn innendørsidretter. Løpstilbudet i 2021 har nasjonalt vært noe begrenset 

grunnet koronapandemien, men klubben har klart å tilby lokale o-løp fra mai til november, 

pluss vinter o-cup løp. I tillegg arrangerte vi NNM i august på en måte som viser at klubbens 

innehar mye arrangementskompetanse. 50 årsjubileet til tur-O i Bodø ble markert. 

 

B&OI orientering er fortsatt en solid og veldrevet o-klubb, med aktive medlemmer, et godt 

miljø, stor bredde i aktiviteter, mye kompetanse, god økonomi og stor dugnadsvilje. Dette 

vises i den jevnlige driften, med treninger, o-løp, fart med kart, tur-o, stolpejakt , NNM og 

andre 2021 arrangement og i alt som skal planlegges rundt dette.  
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Klubben ser det som viktig å støtte naboklubber som SISO, VIL og Meløy, og forsøke å 

ivareta o-idretten på Fauske. Klubben har et godt samarbeid med Tverlandet orientering, og 

videreførte samarbeidet som i 2020 ble etablert med Forsvaret. 

 

Smittevernreglene har blitt godt ivaretatt. Takket være berøringsfrie tur-o-poster og stolper, 

har klubben opplevd stor deltakelse på breddeaktivitetene stolpejakt og tur-o. Våre løpere  

benytter Livelox til løpsanalyser. UsynligO er også blitt brukt, samt at ZippyGo ble prøvd i 

forbindelse med markedsføring av nye skolegårdskart til grunnskolene. Den digitale 

dimensjonen innenfor o-idretten synes økende. Tur-o og stolpejakt har fått app-opplegg.   

 

Årsmeldingen forteller om en klubb som tar et samfunnsansvar og tilrettelegger aktiviteter for 

alle. Stolpejakten som videreført lavterskeltilbud i urbane områder er blitt svært godt mottatt 

av byens beboere, og tur-o tilbudet i marka er fortsatt populært. Vi tror dette har gjort oss 

ennå mere synlige og at det vil kunne bidra til nyrekruttering på sikt. Det har vært en liten 

økning i antall nye medlemmer i 2021, men klubben mangler bredden av 13-18 års utøvere. 

Medlemskap i vår klubb er svært rimelig 

 

Styret vil i spesielt nevne følgende i oppsummeringen av året 2021:  

 

- Klubbens Fart-Med-Kart opplegg er viktig for videre rekruttering. 

 

- Arbeid med revidering og oppdatering av skolegårdkartene i Bodø er i rute. 

 

- Stabil oppslutning om tur-O og fortsatt stor deltakelse i Stolpejakten.  

 

- Klubben oppnådde mange gode resultater i KM og NNM, og i Veteranmesterskapet. 

 

- Klubben har hatt et trenings- og o-løpstilbud som klubbens medlemmer benytter, og 

klubben har en økonomi som åpner for idrettslig utvikling og satsing. 

13. Styrets forslag til prioriterte satsinger i 2022 (Årsmøte vedtar) 

- klubbkveld der vi kun fokuserer på rekrutteringsarbeid 

- oppdatere «Fart-Med-Kart»-kart og støtte opp i FMK arbeid 

- videreutvikle og rekruttere nye inn i «B&OI Ung» 

- revidere resterende skolekart for Bodøskolen 

- fullføre prosjektet Nærkart med faste poster2021/2022 

- arrangere Bodø-skolemesterskap i sprintorientering 

- delta på Barnas idrettsdag  

- klubbturer (juni) til KM på Helgeland og NNM i Harstad (aug) 

- delta med flere på HL/OL og NM 

- delta på o-festivalen og Nordsjøløpene (HL relatert terreng) i mars 

- delta med dame- og herrelag på Jukola 2022 

- selge flere tur-O konvolutter og øke nettsalget via nye TurO-app 

- etablere NM sprint 2024 organisasjon  (NOF har tildelt det til B&OI og Tverlandet IL)   

- styrke sentrale funksjoner mht drift og organisering, få flere og nye til å påta seg verv 

- være med i nord-norsk klubbsamarbeid som støtter opp om løper o-utvikling   

- felles «sesongstart-klubb-kveld» for årets løypeleggere og løpsledere 

- foreta vareopptelling i og utvendig vedlikehold av Hammarlibua  

- arbeide for at flere (også tur-o og stolpejaktdeltakerne) blir medlemmer i klubben 
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Styret har fått innspill til prioriteringer og satsninger for 2022 fra utvalgene. Vi er glad for et 

dette engasjement og pålitelige medlemmer som påtar seg klubboppgaver og utfører dugnads-

arbeid. Samtidig ser styret behov for en tettere kontakt med medlemmene nå når korona-

pandemien forhåpentligvis snart er over.  

 

Arbeidet med rekruttering må stå i fokus. Det er bestandig hyggelig å møte nye og kjente når 

vi er på o-løp, trening eller klubbsamlinger. Vi har et godt miljø i klubben, og har plass til 

flere. Både nye yngre og eldre er velkomne i klubben, og medlemskap er rimelig.    

 

B&OI er inne i et generasjonsskifte, og styret mener at sentrale utvalg kan trekke inn flere 

medlemmer. Klubben har, og har fått nye, medlemmer som innehar viktig kompetanse og som 

vil kunne sikre høy kvalitet på våre kart og aktiviteter i årene som kommer. Vi må tenke i et 

lengre tidsperspektiv når vi skal rekruttere nye ledere 

 

Styret mener at både klubbens organisasjonsstruktur og strategiplan med tiltak, vil sikre at vi 

utvikler oss videre i en positiv retning som o-klubb, og at dette også kan bidra til å øke 

oppmerksomheten rundt o-idretten. Med dette vil styret få uttrykke en STOR TAKK til dere 

alle for solid innsats i 2021 og så håper vi alle gleder seg til ny og en lang o-sesong i 2022, 

med mange gode opplevelser.  

 

 


