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NM uka i Bodø 2016 

Mulighetenes arena 



Vi dro nordover  -

Kom til syden … 

NM i nord
er viktig 
både for norsk 
og nordnorsk 
o-sport



Tidligere store arrangement 
i Bodø – i moderne tid

B&OI orientering: 
167 medlemmer, 123 aktive i alle aldre 

2004 NM langdistanse 
2009 Midnattssolgaloppen
2013 NNM 
2016 NM uka 

2018, 2019 .. neste stor arrangement blir? 



Erfaringskompetanse 

Asker 2014 

Frol 2015

- kr 105 000,-

Fra Gjensidige

Stiftelsen til 

arr kompetanse   



To ulike arenaer – to flytteprosesser



Det viktigste: 

Spennende terreng

Gode kart 

Utfordrende løyper 

Praktiske arenaer – Klungsetmarka skistadion og 
Hellevik skole 



Spennende terreng 



Nordnorsk magi   



Gode kart og utfordrende 
løyper - NM langdistanse



Mellomdistanse finale  



Gode løypeleggere 
– mye planlegging

Carl Henrik Bjørseth og Arild Hegreberg 



Arena skisse Klungsetmarka 



Klungsetmarka
- fra skistadion til NM arena 

Foto: Espen Johansen - Saltenposten 



Arna skisse Hellevik skole 



Praktiske arenaer 



Klubben er OSS !!

Dugnads-

Koordinator 

og inspirator 

Elisabet

Kongsbakk: 

Vi løfter 

I flokk !! 



Samarbeid med:  

Fauske IL og Innstranden IL 
Meløy ok og Tverlandet IL – o-lag 
Bodø og Fauske vdg – bankett, servering, idrettslinja 
– elever får arrangement kompetanse 
Bodø og Fauske kommune – praktiske forhold
Nordland fylke – økonomisk støtte 
Bodø 2016 – 200 års jubileum 
Bodin KFUK-KFUM speidere – kafe 
Thon hotel Nordlys, Bodø 
Avisa Nordland – streaming med live resultater 



Saltentrippelen 

• Samarbeid mellom B&OI-Orientering, 

Fauske IL, Rognan IL og Innstranden IL.  

• Nord-Norsk Mesterskap på ski – mars 2015

• Hovedlandsrennet på ski – februar 2016

• NM i Orientering - september 2016.  

– Utveksling og utvikling  av arrangørkompetanse

– Felles mannskaps-pool – 20 personer pr arr



Åpning og snor klipping 
Ordfører Fauske 



Rekruttering for 
150 skoleelever 



25 elever fra idrettslinja på  
Bodin vdg – arr kompetanse  



Alle kan hjelpe til  



Kafe jentene 

Smilende suksess 
på publikumskollen 



Tusen oppgaver må løses
- det er vi stolt over at vi klarte 

http://bodo-orientering.no/?attachment_id=2258
http://bodo-orientering.no/?attachment_id=2258
http://bodo-orientering.no/?attachment_id=2259
http://bodo-orientering.no/?attachment_id=2259
http://bodo-orientering.no/?attachment_id=2260
http://bodo-orientering.no/?attachment_id=2260
http://bodo-orientering.no/?attachment_id=2185
http://bodo-orientering.no/?attachment_id=2185
http://bodo-orientering.no/?attachment_id=2197
http://bodo-orientering.no/?attachment_id=2197


Tekniske muligheter
- med storskjerm 



Bankett ville vi ha



Party time 

Bodø har: 

Halvdan Sivertsen
Terje Nilsen
Kråkesølv
Bendik ..

og 

Elin og Svein 
med egen 
NM rap



Synliggjøre lokale ressurser 
Eget premieservice – Regine Grimstad 



Nord norske stemmer

- speaker 
Asgeir Moberg 
og Tore Jakola



Hva betyr NM uka for Bodø?

Synlig inspirasjon for både løpere og klubb  



Morgendagens helter 
- møt en mester 



Minnerike opplevelser 
- Rib tur i Saltstraumen 



Langsiktig mål: Etablere et o-miljø 
på Fauske og indre Salten 

Flere klubber = mer 
aktivitet
Midnattsolgaloppen = 
o-fest i Nordnorge



Stor TAKK til TD
Ivar Mølnvik og Jan Arild 



Hva kunne vi gjort bedre? 

• Egne folk til å ta ansvar for kafedrift 

• Bedre sponsorarbeid

• Tidligere definering av hvilke oppgaver som 
hører til det enkelte arbeidsfelt 

• Mer synliggjøring i bybildet – Bodø 2016 



Dette gikk nesten galt

Låst gjerde for transport til kafe

og salgstelt, 1 time før stafetten

• V



Lite nettdekning – på arena   



Nesten krise ..



Når løperne var fornøyd ..



… ble vi fornøyd: 

Strålende takknemlige: 
Løpsleder Lars Reitan og 
Leder i Hovedkomiteen 
Torkel Irgens 



Velkommen tilbake
til Bodø og Salten 

Om kort tid !!



Hovedkomiteen NM uka 

• Leder Torkel Irgens 
• Prosjektleder v Morten Selnes
• Løpsleder Lars Reitan
• Løypelegger Arild Hegreberg
• Arena v Jan Prytz
• Løpskontor v Martin Finstad
• PR og profilering av NM, web sida, Facebook, Arne Kristian Nordhei
• Premier v Elin Irgens
• Økonomi v Frode Ikdahl

• Bankett v Marit Bjørnevik
• Parkering v Bjørn Tore Winther
• DUGNADSKOORDINATOR Elisabet Kongsbakk og Heidi Mørkved 





Stikkord 

Planarbeid, tidligere erfaringer 
Rammer, to arenaer, to flytteprosesser
Organisering, ledelse, HK, definere hvilke arb oppg som 
tilhører hva. 
Medarbeiderskap, i alle aldre 
Samarbeidspartnere, Fauske, IIL, speiderne, 2x vdg skole, 
Thon hotel
Hva gjorde vi selv, og hva måtte vi få andre til å gjøre? 
Bankett – bare mulig utenfor Oslo? 
Økonomi, bra m offentlig støtte, lite sponsorer 
Hva ville vi gjort på en annen måte i dag? 



Kafe
Hellevik                      



Folkehelse uka i Nordland

Fauske 3-11 september 

Bodø 5-11 september 

Bodø 2016 

http://bodo2016.no/programaret-2016/

http://bodo2016.no/programaret-2016/

