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VELKOMMEN TIL KM OG BARENTS GAMES 2017 I BODØ 
 
 
B&OI orientering ønsker alle velkommen til KM i langdistanse og sprint, 
med innlagt Barents Summer Games o-løp.  
 
Lørdag er det langdistanse på Straumøya, ca 25 km fra Bodø sentrum, 
mens sprinten går i bysentrum på søndag. Det blir et kompakt 
arrangement, med start kl 12 på lørdag og kl 10 på søndag. 
 
Barents Summer Games (BSG) koordineres av Nordland Idrettskrets og 
omfatter 15 idretter.  
http://barentssports.com/barents-summer-games-2017 
Deltakerne kommer fra Barentsregionen som består av de nordlige 
delene av landene Norge, Sverige, Finland og Russland. 
Det forventes i ca 80 internasjonale deltakere i alders-gruppen 15-25 år 
fra Sverige, Finland, Russland og Norge på o-løpene. 
 
Med totalt i overkant av 1.000 forventede deltakere, vil Barents Summer 
Games 2017 kunne bli av de største internasjonale idrettsarrangementet 
som er avholdt i Bodø.  

I Barents kampen vil det konkurreres i aldergruppene: 15-16 år, 17-18 år, 
19-20 år og 21-25 år for begge kjønn.  

Hvert land har egen påmelding til Barets Summer Games. Hver av de tre 
nordligste o-kretsene (Nordland, Troms, Finnmark) har foreslått 
kandidater til å delta på BSG. Der er en egen uttakskomite for de norske 
deltakerne som deltar på orientering.  

I tillegg til de ulike konkurransene, skal det arrangeres to felles-eventer 
denne helgen. Åpningsseremoni og Get-Together, foregår henholdsvis 
fredag og lørdag kveld kl 20:00. Begge disse eventene vil foregå i Bodø 
Spektrum/Nordlandshallen, for deltakerne på BSG.  

Nordland idrettskrets som er hovedarrangør av Barents Summer Games 
i Bodø, har en visjon om å skape "The best games ever", et mesterskap 
som setter Nordland på kartet for store idrettsmesterskap.  

Målet er å styrke nordnorsk idrett generelt, og idretten i Nordland 
spesielt, gjennom å la ungdom i Barentsregionen møtes til vennskapelig 
idrettsglede over landegrensene.   

http://barentssports.com/barents-summer-games-2017


Vi håper så mange som mulig finner veien til Bodø denne helga, og vi håper å 
kunne tilby ei flott og spennende helg med o-løp med internasjonal deltakelse. 

 

Generell informasjon  
 
Overnatting:  Det finnes flere muligheter for det i Bodø og ved 

Saltstraumen. http://visitbodo.com/overnatting 
 
Informasjon:   Web: http://bodo-orientering.no og  

B&OIs orienterings Facebook-side 
 
Påmelding og frist:  Via Eventor – ordinær frist 30.august 2017 

Etteranmelding innen angitte frister  
     
Arenaer:   Lørdag på Hellevik skole, Straumøya 
 Søndag ved Aspåsen skole, Bodø sentrum 
 
Løpskontor: På arena, fra kl 10 på lørdag og kl 08 på søndag 
 
Løpsledere/-kontakt: Leif Magne Eggestad, tlf.: 91320665,  

e-post: leifmag@online.no 
Torkel Irgens, tlf.: 90831739,  
e-post: torkel42@gmail.com   
 

Kvitteringssystem: Emit EKT brikke benyttes som stemplingskontroll 
og ved tidtaking ved hjelp av mOtime. Løperne 
melder seg på med Emit brikkenummer. Bruk av 
leiebrikke faktureres med kr 50 i leie per løp. 

 
Sperret terreng: Kart over sperret terreng kommer på websiden 
 
Startkontigent: kr 100 per løper under 16 år, kr 200 per løper fra 

16 år og eldre. 50% tillegg ved etteranmelding 
 
Fakturering: Lagene faktureres i etterkant 
 
Servering:  Enkelt salg av kaffe/mineralvann/kaker/vafler 
 
Annet: Det finnes mye å se og oppleve i Bodø, mer 

informasjon finne på www.visitbodo.com 
Eget opplegg for deltakere i Barents Games med 
transport og premiering.  

http://visitbodo.com/overnatting
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Lørdag 2.september: KM Lang   
 
Arena:  Hellevik skole, Straumøya. Merket fra rundkjøring RV80 

ved Tverlandet, derfra 13 km langs FV17 til 
Saltstraumen. Etter passering av Saltstraumbrua, ta av 
til høyre, og derfra ca 3 km til parkering og arena.  

 
Kart:   Hellevik, 1:10000/1:7500, ekv.5 m (NM kartet fra 2016)  

 
Terreng:  Er kupert med forholdsvis tydelige formasjoner. Åpen, 

fin furu og bjørkeskog i de høyere partiene. I de lavere 
områdene noe myr, med furuskog på de tørre 
områdene mellom. Det er noe snaufjell med berg i 
dagen Løpbarheten og sikten er jevnt over god. Noen 
områder er detaljrike og med tett og uoversiktlig skog.  

 
Løypelegger:  Arild Hegreberg 
  
Parkering:  Ved arena.  
 
Første start:  Kl 12:00  
 
Klasseinndeling/løypelengder:  (Bk angir Barentskamp klasser) 

1 H21, BkH21-25 9500 m 

2 D21, H17-20, H35, BkD21-25, BkH19-20, BkH17-18 7000 m 

3 D35, D17-20, H45, BkD19-20, BkD17-18 5800 m 

4 H17AK, D45, H55, H15-16, BkH15-15 4800 m 

5 D17AK, D55, H65, D15-16, BkD15-16 3800 m 

6 D/H17B, D65, D/H13-14, D/H75 3000 m 

7 D/H11-12, D/H13-16C, Trim 2000 m 

8 N-åpen, D-10, H-10  1400 m 

Det kan blir mindre endringer i løypelengdene. 
   
Påmelding og frister: Via Eventor, senest tirsdag 29.august kl 23:59 
    Etteranmelding senest torsdag 31.aug. kl 18  
 
Garderobe/dusj:  Nei  
 
Premieutdeling:  Lørdag kl 15:00 etter løpet. Vanlig KM-premiering. 
 
 



Søndag 3.september: KM Sprint   
 
Arena:   Aspåsen skole, Bodø sentrum  

Merket fra R80 ved innkjøringen til Bodø   
 
Kart:   Sprintkart, 1:4000  

Synfart og rentegnet i 2017 i forbindelse med KM Sprint  
 
Terreng:   Bebygd område med parkanlegg  
 
Løypelegger:  Marit Johnsen og Anders Kure 
  
Parkering:  Ved arena.  
 
Første start:  Kl 10:00  
 
Klasseinndeling/løypelengde:  
(Bk angir Barentskamp klasser) 
 

1 H17, BkH21-25, BkH19-20, BkH17-18 3000 m 

2 H15-16, D17, H45, BkD21-25, BkD19-20, BkD17-18, 
BkH15-16 

2500 m 

3 D55, H65, D15-16, D45, H55, D/H17B, D/H75, D65, 
BkD15-16, D/H13-14 

2000 m 

4 D/H11-12, D/H13-16C, Trim 1500 m 

5 N-åpen, D-10, H-10 1200 m 

 
Det kan bli mindre endringer i løypelengder. 
 
Påmelding og frister: Via Eventor, senest tirsdag 29.august kl 23:59 
    Etteranmelding senest torsdag 31.aug. kl 18:00 
     
Garderobe/dusj:  Nei  
 
Premieutdeling:  Søndag umiddelbart etter løpet. Vanlig KM-

premiering  
 
Eget opplegg for deltakere i Barents Games med transport og 
premiering.  
 
 


