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         Sørreisa 08.08.2020 
 
122 PÅMELDTE TIL NORDNORSK MESTERSKAP I ORIENTERING I SØRREISA 
 

Sørreisa O-lag fyller 50 år i år, og markerer det bl.a. med å arrangere nordnorsk 
mesterskap (NNM) helga 21.-23. august. Fredagen er det sprint med arena på den 
gamle grusbanen ved Sørreisa stadion, mens det lørdag og søndag er henholdsvis 
langdistanse og stafett med arena ved oppkjøringen til Skardalen i Skøelv. Se 
http://www.sorreisa-olag.no/nnm-2020/.  
 
Etter at ordinær påmeldingsfrist gikk ut fredag 7. august viser påmeldingsoversikten 
at 122 løpere fra 19 klubber er påmeldt på den lengste distansen. Disse fordeler seg 
slik (antall og klubb): 
 
27: BUL Tromsø 
16: Harstad OL 
15: Bodø & Omegn IF Orientering 
10: Bardu IL 
  8: Sørreisa OL 
  7: Alta OL 
  7: Mo OK 
  6: Nordreisa IL 
  6: Stokmarknes OL 
  4: Bjerkvik IF 
  4: OK Silsand 
  2: IL Imås*  
  2: Kabelvåg OL 
  2: Mellembygd OL 
  2: Målselv IL 
  1: Lierbygda OL ** 
  1: IL Siso 
  1: Storsteinnes IL 
  1: Varanger OL 
 
*): IL Imås hører til i Grimstad, Agder   **): Lierbygda OL hører til i Lier, Buskerud  

Pressemelding 
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Fordelt på de ulike distanser er påmeldingsantallet dette: 
 
Fredag 21. august – Sprint: 107 påmeldte løpere 
Lørdag 22. august – Langdistanse: 122 påmeldte løpere 
Søndag 23. august – Stafett: 33 påmeldte lag 
 
Arrangørklubben Sørreisa O-lag er kjempefornøyd med deltagerantallet. Det er for 
øvrig fortsatt mulighet til å melde seg på mot forhøyet startkontingent t.o.m. fredag 
14. august. Etter dette lukkes påmeldingen for godt.  
 
Pågående koronaviruspandemi påvirker også NNM, og arrangementet vil bli 
gjennomført i henhold til smittevernretningslinjer utarbeidet av Norges 
orienteringsforbund, som igjen er basert på gjeldende føringer fra nasjonale 
smittevernmyndigheter. Vi har også hatt god dialog med 
kommuneoverlegen/smittevernlegen for Senja og Sørreisa, og følger de råd vi har 
fått fra han.  
 
Sørreisa O-lag har utnevnt en egen smittevernansvarlig som vil påse at 
smittevernregler blir overholdt, og som har myndighet til å avblåse konkurransen 
og/eller bortvise personer dersom kravene til smittevern ikke overholdes. 
 
Smitteverntiltakene får ikke konsekvenser for det sportslige, men innebærer bl.a. at 
premieutdelingsseremonier og deltagerbankett kuttes ut, at det ikke gis tilbud om 
overnatting annet enn at plass stilles til disposisjon for de som kommer med egen 
campingvogn/bobil og telt, samt at prinsippet kom-løp-dra hjem blir gjeldende, det 
vil si at ingen skal være på arenaen lenger enn nødvendig. 
 
Sørreisa O-lag lover flotte løyper i et flott terreng, et terreng som fire ganger 
verdensmester i orientering Bjørnar Valstad har karakterisert som tøffelterreng. 
 
Vennlig hilsen  
Sørreisa O-lag  

 
Jon Helge Vaeng 
Styreleder + Løpsleder NNM 
Tlf. 99291425 
 

http://www.sorreisa-olag.no/2020/04/13/hilsen-fra-bjornar-valstad/

