Kretstinget 2018
Beslutningssak: Terminliste Nordland O-krets 2018
Forslag til vedtak:
1. Skisse til terminliste datert 3.februar 2018 legges til grunn for styrets videre arbeid
med terminlista
2. Terminlista bør være lagt inn på Eventor innen 15.mars 2018

Bakgrunn
Innspill fra B & OI v/Elisabet Kongsbakk 6.desember 2017:
Idrettsutvalget i B&OI, supplert med leder Torkel Irgens og Kenneth Viken fra TIL har drøftet fram et
forslag til konkurranseplan for 2018 (se vedlegg).
Vårt forslag er at TIL/ B&OI samarbeider om å ta ansvar for kretssamling i april på Kjerringøy, og KM-helg
i starten av september
Kommentarer:
KM-programmet for NOOK har vært slanket/ tilpasset at B&OI arrangerte NM2016 og at Mo ok tok
NNM2017. Hvilke KM-øvelser som skal avvikles framover når unntaksårene er tilbakelagt, bør vel
kretsen ha en diskusjon om?
Slik vi i B&OI/ TIL ser det må valg av KM-øvelser og antall løpshelger vurderes opp imot hvilke øvelser
som trekker størst mulig deltakelse:




at vi kan mobilisere til klubbturer inkl. rekruttfamilier over Saltfjellet).
for å få deltakelse fra juniorer med familier bør KM-helgene være plassert slik at de er
gunstige i fht. det nasjonale løpsprogrammet
og ikke minst - det må være interessant orientering/ spennende/ relevant terreng

Sett i lys av dette: Det kan tenkes at klubbene har egnet terreng/ ønske om å arrangere
mellomdistanse både sør og nord for Saltfjellet. Kanskje bør ei av KM-helgene kan inneholde en KMdistanse (ultra?lang, sprint, stafett) + kretsløp Mellomdistanse.
Sist B&OI arrangerte KM stafett (Skihytta i Bodø) ble det testet ut følgende variant som vi fikk god
tilbakemelding på:
Etappe 1: 4km A-nivå –
Etappe 2: 2km C-nivå (mulig å løpe to sammen)
Etappe 3: 3km B-nivå

KM-helg Helgeland 2018




Vi foreslår første junihelga, for å få avstand til Jukola (B&OI mobiliserer for å stille lag ) og Ofestivalen
Klubbene sør for Saltfjellet – sted & arrangør?
2 eller 3 løp?

KM-helg Sulitjelma 2018



Forslaget er at og bruker det kartet/ løypene som ble planlagt brukt til Nordland 3-dagers for
få år siden
Første helga i september er det ofte bra vær, og det er to helger etter NNM (som B&OI
forutsetter å mobiliere i fht.)

Øvelser – våre ønsker:




Dag 1: Langdistanse i fjellterreng 
Dag 2 alternativ A: Mellomdistanse
Dag 2 alternativ B: Stafett

Koordinere overnatting til nasjonale løp/ sommerløp?




Vi tror det er mye å hente miljømessig på å samkjøre overnatting for klubbene i Nordland (evt.
også mot øvrige nord-norske klubber). Det er mer sosialt og trolig billigere å leie klubbhytte
eller campinghytter enn å bo på hotell
B&OI/TIL undersøker muligheten for felles overnatting på klubbhytter i Norwegian springhelga og O-festivalen. Det er mulig vi burde gjort tilsvarende for første NC-helg på Kongsberg
(pinsa)
Flere familier i B&OI tenker O-ringen. Vi undersøker et par muligheter, men har ikke ordnet
noe felles overnatting. Har andre klubber hatt ute noen følere her?

Vurdering
Forslaget har vært drøftet på N-Norsk Kretsledermøte 19.november og mellom de største
klubbene. Kretstinget bør påse at tidspunkt og arrangører for KM 2018 fastlegges.
NNM blir i 2018 arrangert av Storsteinnes OK i august og det er planlagt KM del 2 i Sulitjelma i
begynnelsen av september.
Korgen IL v/Kasper Rehmann i epost 1.februar 2018:
«Vi hadde styremøte i o-gruppa i går kveld og vi vart enige om at vi kan arrangere KM mellomdistanse i 2018. Stemmer det at det vart tenkt at det skulle være en gang i Juni?
Olderskog har signalisert at de kan ta et løp under KM’s 1.del.
Det gjenstår å fastlegge tidspunkt for KM del 1 i juni – helga 9.-10.juni framstår som den mest
aktuelle.
Ole Petter Rundhaug
NOOK Leder

