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Årsrapport fra styret
Kretsens løpere har oppnådd fantastiske resultater i 2012. Mathilde Rundhaug ble belønnet med 
landslagsplass for 2013. Mo OK har dermed levert to landsløpere på kort tid (Mathilde og Yngve). 
Det er jo helt fenomenalt! I tillegg har klubben løpere i Norgestoppen også i yngre årsklasser, der 
Åshild Kolstad og Lars Solli har markert seg med flere toppløp. 
Også Bodø-løperne markerte seg med sterke prestasjoner i 2012. Petter Jakola var svært nær en 
landslagsplass på vårparten, men klarte ikke helt å følge opp på høsten. Håvard Irgens fremsto i 
løpet av sesongens som landets beste 16-åring med seire i både O-festivalen og i Hovedløpet. Ask 
Godal snuste også på topplasseringer ved flere anledninger.
Oppsummert viser våre beste løpere at det er mulig å nå helt til topps. Takk til løperne og takk til 
trenere og støtteapparat. I forhold til antall klubber og løpere har vi sammen fått til utrolig mye. 
Trenere og turgeneraler bør tildeles en stor del av æren for dette. De har skapt et inkluderende miljø 
og flotte opplevelser for mange gutter og jenter.
Årets vårsamling ble arrangert i Saltstraumen i slutten av april med godt oppmøte. Verdensmester 
Yngve deltok også. Marit Johnsen og Arild Hegreberg sto for treningsopplegget. Bildet er fra o-
intervall i øsende regnvær på Straumøya:

Håvard Berg lanserte i fjor ideen om «Nordland 3 dagers»: Ideen var å utnytte KM på våren til å 
vise fram vår fantastiske natur og o-kart for flere enn kretsens egne løpere, og kanskje på sikt 
utvikle dette til en merkevare. Meløy OK og Tverlandet IL tok utfordringer og arrangerte 
spektakulære løp. Meløy OK imponerte med en stor stab arrangører med Rune Strømsvik i spissen. 
I Tverlandet IL må Kenneth Viken nevnes som sentral bidragsyter sammen med Håvard. 
Det startet med sprint på nytt kart i Ørnes sentrum. Vi forflyttet oss videre til Svartisen og 
mellomdistanse på nytt kart ved Engenbreen, og avsluttet med ultralang på Tverlandet på utvidet 
kart ved Vatnvatnet. Det kom en del løpere fra Sør-Norge og superlativene haglet i forhold til natur, 
løyper og kart. De tilreisende oppfordret oss til å kjøre videre på dette konseptet, men helst velge 



anna helg enn Jukola-helga ei. På bildet er Petter i godt driv foran breen:

. 
KM på høsten ble arrangert ved Hemnesberget av Hemnes IL med god hjelp av Korgen IL med 
langdistanse og stafetter. Antoine Chaboud og Jan Gaute Buvik gjorde en kjempejobb. Stafetten var 
spesielt innholdsrik. Sterke løp av Ask Godal og Amund Bø Kongsbakk på B&OIs førstelag gjorde 
at Anita Eriksen og Håvard Irgens holdt unna for angrep bakfra. Vinnerlaget: 

Kretsløpene ble avsluttet på Bestemorenga i Bodø med KM-Natt og Saltendilten med B&OI som 
arrangør. Det er gledelig at det var litt flere deltakere enn tidligere på disse løpene. Aviaja Kleist og 
Jakob Kalvig Skogan vant dameklassen og herreklassen i kraftprøven i nydelige løyper høyt og lavt 
i Bodømarka



Samarbeid
Det har vært et samarbeid mellom nøkkelpersoner i Mo OK og B&OI i forbindelse med prioritering 
av reiser ut av fylket og om felles overnatting mv. Herunder reiser Norwegian Spring i Østfold i 
april, Pinseløp på Kongsberg i mai, NM sprint og NM stafett junior samt O-festivalen på 
Beitostølen i juni, Hovedlandsleiren på Lillehammer, NNM i Tromsø, Norgescup på Steinkjer i 
august, NM-uka i Oslo i september, og Blodslitet i oktober:

Tur-o
Kretsen vil berømme B&OI. B&OIs turorientering holder stand i Norgestoppen på tur-O, både i 
kvalitet, antall deltakere og økonomisk utbytte. 

Skolesprinten
Det er avvikla en rekke løp for over 3000 skoleelever. Skolesprinten gir en fin introduksjon til o-
idretten. Største enkelttiltak var NOOK's rekordforsøk i Mosjøen sist i mai, der ca 760 deltakere 
kunne notere tilsammen 12400 postbesøk på 24 timer, noe som er solid nord.norsk rekord.
Vi opplever av mange får et positivt forhold til idretten vår gjennom disse arrangementene, men at 
det ikke er enkelt å rekruttere nye o-løpere fra disse arrangementene.

Rekruttering
Rekruttering er fortsatt den største utfordringen vi har. Rekrutteringsarbeid er krevende og fordrer 
skikkelig markedsføring, god struktur og godt opplegg på treningene. B&OI har jobbet godt de siste 
årene. De har hatt et eget rekruttutvalg med fokus på aldersgruppa 10-12 år og faste treninger og 
samlinger gjennom hele sesongen bare for denne gruppa. Det jobbes også godt i Meløy OK med 
allsidige og miljøskapende arrangement. Det har vært noe svakere rekruttering i 
Helgelandsklubbene de siste årene.

Klubbutvikling/ nye områder
Jan Gaute Buvik har etter han sluttet i stillingen i NOF fortsatt arbeidet med hjelp og støtte til o-
klubber på Helgeland. Jakob Kalvig Skogan ble engasjert av o-kretsen i et tilsvarende prosjekt i 
Indre Salten. Både Jan Gaute og Jakob vil rapportere fra dette arbeidet på kretstinget.

Midtuke-løpene
Karuselløp på kveldstid i midtuka utgjør fortsatt bærebjelken i o-aktiviteten. Helgelandsræset, 
Saltenkarusellene og løpskaruseller i Meløy, Vesterålen og på sør-Helgeland er svært viktig for 
utviklingen av idretten i kretsen.



Administrativt
Kretsen er fortsatt medlem av foreningen for natur og friluftsliv i Nordland (FNF). Åge Mohus har 
møtt fast i FNFs arbeidsutvalg, 4-5 møter i året.
Kretsen deltar også i de møter som holdes innen Nordland Idrettskrets, Nordnorsk o-komite og 
NOF.
Et viktig møte med Fylkets kulturråd og saksutreder for spillemidler  medførte full uttelling på 
NOOK's samlede søknader 2012.
På årets kretsledermøte var NOOK  representert ved superreserven Jakob Kalvig Skogan.
Styret anbefaler at Jan Gaute Buvik også i 2013 engasjeres til definerte oppgaver iht kretsens 
handlingsprogram. Jakob Kalvig Skogan er engasjert i en avtale fram til 1.7.2013.

Kartproduksjonen
Denne er ganske omfattende når det gjelder små sprintkart, skolekart / nærkart, konkurransekart og 
TUR-O-kart. Tildeling av spillemidler tok seg kraftig opp etter et et møte med kulturråden i fylket.

Økonomi
Regnskap som viser årets resultat og egenkapital pr 31.12.2012 vedlegges og framlegges på tinget. 
Det samme gjelder budsjett og handlingsplan for 2013.

Styrets arbeid
Det har vært avholdt uformelle møter med utvidet deltakelse fra nøkkelpersoner i klubbene i 
forbindelse med samlinger, kretsløp og NNM. Dette har fungert tilfredsstillende.
Styret vil med dette takke enkeltutøvere, lag og samarbeidspartnere for samarbeidet året som gikk.

Lars Reitan, kretsleder

Rapport fra engasjement 2012

Nok et begivenhetsrikt år er omme.
For min del ble det mye i «gamle spor». Arbeidet har bestått i oppfølging av klubbene Hattfjelldal, 
Sport Torghatten og Grane av de nye, samt nært på klubber vi ser for oss kan bli kommende 
medlemmer: Brønnøysund, Dønna og Drevja.

På Dønna og i Sandnessjøen ble det satt ut TUR-O på tilsammen 6 kart.

Kartproduksjon på Sleneset (Lurøy) og avslutning på det store TUR-O kartet Hemneshalvøya, der 
vi la inn ekstra synfaring og fikk konkurransekartet Sæteren, hvor KM gikk i september. 
Der hadde jeg også mange dager i forbindelse med arrangementet.

Sist sommer var jeg innom et stykke synfaring i Lødingen og Stokmarknes.
Det er gitt tilbud på nærkart/skolekart i Vevelstad, Bindalseidet og 2 i Rendalen (Hedmark), samt 
utvidelse på Sleneset. 2 resynfaringer står for tur i Korgen. Dette skulle sikre en del inntekter også i 
2013-15.



Jeg hadde det meste når det gjaldt kart og løyper ved Herringen 2-dagers. Videre har det blitt en god 
del skoleløp, mest i Hemnes, men i Mosjøen fikk vi satt en solid nord-norsk rekord i postbesøk da 
ca 760 personer besøkte ca 12400 poster i løpet av 24 timer.

Skrivebordsarbeidet har bestått i kontakt med klubber og enkeltpersoner, NOF og et par kretser,
samt fortløpende med kretsstyret, da mest kretslederen.
Videre jobbes det sammen med Polarsirkelen Friluftsråd (PFR) og Landslaget for Fysisk Fostring i 
skolen (LFF) om påvirkning av sentrale myndigheter hva angår kartopplæring i skolen, samt meir 
kroppsøving og friluftsliv som del av undervisninga.
Ellers har jeg hatt det vanlige med sponsor/søknad tilskudd/ VO-midler mm.
Foretatt  alt vedrørende bank ut/inn.

En meget hyggelig sesong.
Takk for knirkefritt samarbeid.
Lykke til i fortsettelsen!

Korgen, 15.12.2012

Jan Gaute Buvik

MERK:
All statistikk, regnskap, handlingplaner og budsjett legges på nett når det er 
klart, ca ved nyttårstider.


