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PRESSEMELDING
Løperne kan følges live på storskjerm og på internett!
Live GPS-tracking
O-idretten foregår ute i skogen, og det er ikke alltid lett å få formidlet til folk at også orientering kan
innebære fantastisk spenning. Nå kan imidlertid alle følge med og være tilstede når avgjørelsen skjer.
Dette uansett hvor man måtte befinne seg! Det eneste man trenger er internettilgang.
Norsk orientering (tidligere Norges orienteringsforbund) har nemlig kjøpt inn 50 GPS-enheter som
skal brukes på de største arrangementene, herunder norgesmesterskapene.
GPS-enhetene tildeles de antatt beste løperne. Disse blir tracket (sporet) direkte på internett, slik at
alle hjemme i sofaen og andre steder kan følge med på løpernes bevegelser ute i skogen.
Sørreisa o-lag vil kjøre live GPS-tracking under NM ultralangdistanse. Dette vil bli vist på
storskjermer på stadion, som er rett ovenfor Sørreisa sentralskole i Sørreisa sentrum. Videre vil det
bli lagt ut internettlenke på NMs hjemmeside slik at alle som vil kan klikke seg inn og følge med.
Gjermund Urset vil bli tracket
Fra Norsk orientering har vi fått garanti om at vårt største lokale håp, BUL Tromsøs Gjermund Urset
i herrenes seniorklasse H 21, vil være en av de som vil bli tracket. Norsk orientering går også langt i
å antyde at også andre lokale løpere kan bli utstyrt med GPS-enhet.
Online resultatservice
I tillegg til live GPS-tracking vil det også bli online resultatservice på internett. Dette betyr at den
som møter opp på stadion eller har tilgang til internett både kan følge med hvor løperne befinner seg
i skogen samt få løpende oppdatering av tider og plasseringer fra start til mål.
Informasjon
For nærmere informasjon om NM-ultralangdistanse 2010, kontakt løpsleder Ivar Helgesen,
tlf 77 86 11 88 / 932 03 654.
For nærmere informasjon om Norsk orienterings satsing på GPS-tracking, kontakt fagkonsulent Jørn
Sundby, tlf 21 02 95 19 / 916 10 559. - Les også HER
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)

