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SØRREISA O-LAG 40 ÅR 
Norges Orienteringsforbund har tildelt Sørreisa orienteringslag NM Ultralang i 2010. 
Samtidig fyller o-laget 40 år, og vi ser på det som en flott jubileumsgave å få vise fram 
det raske løpsterrenget vårt i spektakulære omgivelser gjennom å arrangere NM her. I 
tildelingsbrevet skriver NOF at Sørreisa o-lag vurderes som en meget god arrangør og at 
terrengvalget er meget tilfredsstillende til NM Ultralang.  

SUPERRASKT TERRENG 
NM Ultralang betyr vinnertider på mellom 2 og 3 timer. Løpet vil gå i Vakkerhomp-
området, på nordre side av riksvei 86, mellom Sørreisa og Bardufoss, med arena, 
passeringer og innkomst i bygda. Løpsterrenget betegnes som superraskt, noe som kan 
bekreftes av vinnertider fra tidligere konkurranser som har berørt deler av løpsterrenget, 
bl.a. Midnattsolgaloppen i 1995, Gumpedilten på 80-tallet og lang-KM på slutten av 90-
tallet.   

KART 
Området dekkes av flere kart, og arbeidet med løpstraséen og oppgradering av nye kart 
er pågående.   

NORGES BESTE DELTAR 
Vi forventer at 250 av Norges beste junior- og seniorløpere stiller til start i Sørreisa den 
28. august. NM Ultralang har fire klasser:  

 

Damer Junior 17-20 (D17-20) og Damer Senior 21 (D21) 

 

Herrer Junior 17-20 (H 17-20) og Herrer Senior 21 (H21)  

http://www.sorreisa-olag.no
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OM SØRREISA ORIENTERINGSLAG 
Sørreisa o-lag er i dag nestor i Troms o-krets sammen med BUL Tromsø. Klubben besitter stor arrangørkompetanse, og har 
bl.a. arrangert Midnattsolgaloppen, nord-norske mesterskap, kretsmesterskap og kretsløp. I 2004 fikk Sørreisa o-lag Sørreisa 
kommunes kulturpris for innsatsen klubben har gjort for idretts- og kulturlivet i kommunen.   

NM-ORGANISASJON 
For å foreberede og gjennomføre NM-Ultralangdistanse i 2010 er følgende nøkkelpersoner med: 

Funksjon Navn Telefon E-post 

Hovedleder og kart:  Ivar Helgesen 932 03 654 elivar@bluezone.no

  

Løyper:  Hans Martin Vaeng 482 96 394 an-br-va@online.no

  

Arena:  Arvid Johansen 778 61 684 arvidj3@online.no

  

Web/PR/media:  Jon Helge Vaeng 992 91 425 helgejon@online.no

  

Sponsor:  Anne-Kari Bakkland 
Frank Vidar Hansen 

952 52 115 
917 43 580 

anne_kari_bakkland@hotmail.com

  

fvidarha@online.no

  

Økonomi: Jan A. Eriksen 908 32 114 janaeri@online.no

  

Overnatting/innkvartering:    

 

STØTTEERKLÆRINGER 
Sørreisa kommune ved Vilt- og utmarksnemnda, Kretsstyret og Sørreisa kommune ved ordføreren har gitt Sørreisa o-lag meget 
positive uttalelser i forbindelse med forberedelsene til NM Ultralangdistanse i Sørreisa i 2010.   

OM SØRREISA & MIDT- TROMS 
Sørreisa kommune ligger sentralt plassert midt i Troms fylke. I nord grenser Sørreisa mot Lenvik kommune med 
kommunesenteret Finnsnes, i øst mot Målselv kommune med kommunesenteret Bardufoss og mot Bardu kommune med 
kommunesenteret Setermoen, i sør mot Salangen kommune med kommunesenteret Sjøvegan, og i vest mot Dyrøy kommune 
med kommunesenteret Brøstadbotn. I Sørreisa bor det 3500 engasjerte innbyggere, og 1500 av disse bor i kommunesenteret 
Straumen. Fra Sørreisa til Tromsø er det ca 160 km, mens det fra Sørreisa til Harstad er ca 190 km.  
   
For nærmere opplysninger om Sørreisa og regionen, se www.sorreisa.kommune.no, http://no.wikipedia.org/wiki/Sørreisa

  

OVERNATTING & OPPLEVELSER 
Noen aktuelle overnattingssteder i Sørreisa er trivelige Krogstadtunet (http://krogstadtunet.com/), Sandbakken feriesenter 
(www.sandbakken-fishing.no/), Furøy Fishing Camp (www.furoyfishingcamp.com/) og Furøy fiske og feriesenter 
(www.furoyferiesenter.no/). Det vil også være tilrettelagt for overnatting på Sørreisa sentralskole. I nærheten er det også 
overnattingsmuligheter på Bardufosstun kurs- og treningssenter (www.bardufosstun.no), 23 km fra Sørreisa, og på internatet 
på Finnfjordbotn videregående skole, 15 km fra Sørreisa sentrum. Finnsnes hotell (www.finnsnes-hotell.no/) og Royal Hotel 
(www.royalhotel.no/), begge på Finnsnes, 18 km fra Sørreisa, tilbyr overnatting, det samme gjør Bardufoss hotell 
(www.bardufosshotell.no/), 23 km fra Sørreisa, og Rundhaug gjestegård (www.rundhauggjestegard.no/), 47 km fra Sørreisa.  
Se for øvrig www.visittroms.no for flotte opplevelser i sommerlyset mens du er i nord.   

TRANSPORT 
Fly & buss 
Der er daglige ankomst- og avganger med fly ved Snowman Airport på Bardufoss, kun 25 km fra Sørreisa, og Tromsø lufthavn 
og Harstad/Narvik lufthavn Evenes, henholdsvis 160 og 150 km fra Sørreisa.   

Det er gode forbindelser med buss/flybuss på strekningen Finnsnes-Sørreisa-Bardufoss til/fra flyankomst/avgang ved Snowman 
Airport Bardufoss, se bussrutetilbud på www.177troms.no og www.cominor.no. Vi sette opp busstransport om det blir 
nødvendig.   

Transport etter ankomst Tromsø til Sørreisa er: 
1. Hurtigbåt til Finnsnes, derfra buss eller leiebil til 

Sørreisa.  
2. Rutebuss med busskifte på Bardufoss eller 

Finnsnes.  
3. Leiebil.   

Transport fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes til Sørreisa er:   
1. Flybuss til Harstad, derfra hurtigbåt til Finnsnes, 

derfra buss eller leiebil til Sørreisa. 
2. Leiebil.     

Hurtigbåt/katamaran -  Hurtigruta 
Til og fra Finnsnes er det gode båtforbindelser. For en smak av verdens vakreste sjørute anbefales en tur med 
hurtigbåt/katamaran eller hurtigruten, som daglig går til/fra Harstad og Tromsø (ca 1 time og 15 minutter med hurtigbåt hver 
vei). Se rutetilbud på www.hurtigruten.no

 

.    

PARKERING 
Parkering vil skje sentralt i tilknytning til arenaen. Der er det god plass og mange parkeringsplasser. 
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