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17.februar 2010  

PRESSEMELDING  

Forberedelsene til NM ultralangdistanse i orientering 2010 
går som planlagt  

Stor interesse 
Tilbakemeldinger fra både inn- og utland viser stor interesse for å delta på 
o-idrettens maratondistanse. At mesterskapet går i Sørreisa i et terreng 
som bl.a. har fått generalsekretær Bjørnar til å uttale at I Sørreisa kan 
man springe i tøfler , virker forlokkende på veldig mange.   

Det forventes at hele den norske eliten i orientering vil stille til start. 
Arrangøren håper også at bl.a langrennsløpere vil benytte sjansen til å 
prøve seg mot landets beste o-løpere. Troms skikrets er i den 
sammenheng blitt informert om arrangementet og er oppfordret til å få 
sine junior- og seniorløpere til å stille.   

Åpent norsk mesterskap 
Mesterskapet har status som åpent norsk mesterskap. Dette gjelder 
foreløpig kun for seniorklassene, men på Norges o-forbunds ting 27.-
28.februar 2010 vil det etter forslag fra Troms o-krets bli avgjort om dette 
skal gjøres gjeldende også i juniorklassene. Styret i Norges o-forbund 
støtter forslaget, hvilket betyr at det er svært sannsynlig at det blir vedtatt. 
Dermed kan det skje at f.eks en svensk løper som springer for en svensk 
klubb blir norgesmester (!).   

Arena flyttes 
Det er blitt bestemt at arenaen flyttes fra Svarteberget ovenfor Nordlia til 
et av jordene på nedsida av Kollen ovenfor Sørreisa sentralskole. Den nye 
løsningen vil bety store lettelser både for tilrigging av samlingsplass, 
løpertransport, tilgang for publikum, samt gi løperne tilgang til 
garderober og dusj på skolen. Løsningen vil gi løypeleggerne ekstra 
utfordringer, men dette vil løses uten at det går utover kvaliteten på 
løypene.   



Bente Skari stiller 
Tidligere skidronning Bente Skari vil stille i Sørreisa. Det samme vil 
hennes venninne Hanne Staff, som bl.a har 5 NM-titler i NM ultralang. 
Staff er gift med generalsekretær i Norges o-forbund, Bjørnar Valstad (2 
NM-titler på distansen). Han har inngått veddemål med Geir Skari, 
mannen til Bente, knyttet til NM ultralangdistanse 2010. Det betyr at 
både Bente og Geir Skari samt Bjørnar Valstad og Hanne Staff vil stille 
til start i Sørreisa.   

Informasjon

 

For nærmere informasjon om NM-ultralangdistanse 2010, kontakt 
løpsleder Ivar Helgesen, tlf 77 86 11 88 /  932 03 654.  

For nærmere informasjon om inngått veddemål og hva Norges o-forbund 
synes om NM i Sørreisa, kontakt generalsekretær Bjørnar Valstad,  
tlf 21 02 95 12 / 932 58 318.  

Se også hjemmesiden for NM ultralangdistanse 2010: 
www.klubbinfo.no/nm-ultralang2010

     

Vennlig hilsen 
for Sørreisa o-lag 
Jon Helge Vaeng (tlf 992 91 425)   

http://www.klubbinfo.no/nm-ultralang2010

