NM-uka i orientering 2009

En fin fullmånekveld i november drar jeg opp
Bjørgbakkan for å finne idrettslagets leder(kvinne)
for en liten NM prat. Er interessert i å vite hvordan
det tenkes om dette store arrangementet. Det er litt
av et løft som skal tas for en liten kommune, og spesielt for de to bygdene som skal stå som arrangører.
Aagoth Svendsen er hjemme i kveld, – jeg har heldigvis
avtale, for denne dama har mange jern i ilden. Ikke minst
brenner hun for sitt engasjement i idrettslaget, og jeg trenger
ikke stille mange spørsmål før hun gir meg sitt syn. Som
kjent er Aagoth ny i ledervervet, - hun har arvet både lederjobben og NM. Dette arrangementet er ett år fram i tid, derfor har det liksom ikke «tatt av ennå».
Men selvsagt har både hun og styret i idrettslaget fått gode
orienteringer fra hovedkomiteen, de har vært med på flere
møter og har snakket om dette innad. Idrettslagsstyret føler
at dette er et stort ansvar for et lite lag. Det blir masse jobb
både for de som står midt i forarbeidet, og for alle som skal
gjøre en dugnadsinnsats på løpsdagene. Men det ligger også
en stor forventning i å få være med på dette; fortjenesten
skal jo deles i tre like deler, og med et godt arrangement, vil
laget kunne sitte igjen med en pen fortjeneste.

langt, og vi føler oss trygge på at alt forarbeidet er i gode
hender. Komiteen består både av ålbygger og haltdalinger
med ulik kompetanse og bakgrunn. Aagoth føler ikke at tanken på NM er noen belastning, i vertfall ikke ennå, - tvert i
mot tenker hun at mesterskapet vil gi en masse positive ringvirkninger. Tenk 700 løpere med «følge», - det vil bli mye
mat som skal kjøpes og serveres, og mange mange senger
som det skal betales for.
Med et «blink i øyet» sier hu at NM i orientering kan bli et
virkemiddel i arbeidet med prosjektet «Lys i alle grender»..
Det å vise fram bygda på en positiv måte med et godt
gjennomført arrangement og med trivelige og hjelpsomme
mennesker, må vel sies å være den beste reklame en kan
komme med i så måte... NM skal bli bra, sier en bestemt
leder, ..... fordi bygda fortjener det...
Og fullmånen, på hjemveien ned bakkene på en lett islagt
vei, gjorde meg overbevist om at hun hadde helt rett.
Haltdalen er ei bygd vi kan vise fram med stolthet.

Det er gir god motivasjon å vite at en er med å sette
Haltdalen på kartet (bokstavelig talt). Dette blir et stort
arrangement med bred mediadekning og mange tilreisende i
form av løpere, ledere, familie og tilskuere. Altså en kjempemulighet til å vise fram bygda og naturen. Vi er jo stolte av
bygda vår, sier en smilende leder, og hun er ikke bekymret
for at det skal bli vanskelig med dugnadsfolk. Det vil overraske meg meget, sier hun, når jeg har sett hvordan dugnadsånden har slått til gang på gang.
Hovedkomiteen har gjort en svær jobb med planlegginga så
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Faktaopplysninger
NM-uke i orientering 2009
Lørdag 12. september
Ålen, mellomdistanse junior og
finale for senior.
Søndag 13. september
Ålen, Stafetter D17- og H17.

entering skal få 700 fornøyde deltagere.
Arrangementet skal være publikumsvennlig og bidra til at Holtålen får mye
positiv medieomtale.

NM-LOGO
ARENAER

TIDSPUNKT OG
ARRANGØRLAG
NM-uka i orientering skal gå av stabelen i tidsrommet 10. - 13. september
2009. De som skal arrangere NM-uka i
orientering 2009 er Haltdalen IL, Ålen
IL og OK Fjell. I tillegg er Holtålen
kommune en god samarbeidspart.
Arrangørklubbene ønsker å gjøre NMuka til et skikkelig sportslig høydepunkt, med stor stemning og publikumstilstrømning. Samtidig ønsker en
at det skal skje mange andre spennende
arrangement, for både tilreisende og
kommunens innbyggere, i tilknytting til
NM-uka. Dette skal bli en NM-uke alle
ser fram til og ikke skal glemme – en
totalopplevelse.

Haltdalen: I utgangspunktet planlegges
det arena på Evenmoen, men alle formaliteter er ikke klar.
Ålen: Arenaen blir Øverhaugen. Den
ligger like ved Morkavegen ca. 1,3 km
fra rv. 30 ved Eidet.

Marit Sivertsvold (22) fra Ålen vant
konkurransen om å tegne den beste
logoen til NM-uka i orientering. Det
var kjempeartig å delta, veldig stas, sier
Marit, som studerer mediedesign på
Høgskolen i Gjøvik. Sju personer fra
Holtålen ble bedt om å komme med
forslag.

ANTALL DELTAGERE
NM-uka 2008 i Tromsø samlet rekorddeltagelse med rundt 1350 starter (ca.
600 løpere) til sammen på alle distansene/løpene. Arrangørene av NM-uka
2009 i Holtålen håper på enda bedre
deltagelse. En regner med at interessen
for orientering øker ettersom det i 2009
bare er et år til Trondheim og Norge
skal arrangere VM i orientering.

VERDIORD OG
HOVEDMÅLSETTING
Verdiordene for NM-uka 2009 er vilje,
lyst og lojalitet. Det vil prege NMkomiteens arbeid.

HJEMMESIDE
NM-uka har egen hjemmeside.
Adressen er www.o-nm2009.no. Her vil
det forløpende bli lagt ut informasjon
av betydning for løpere, ledere, media
og lokalbefolkningen.

FORDELING AV OVERSKUDD
Hovedkomiteen har forhåpninger om at
NM-uka skal gi et stort overskudd.
Hele overskuddet skal tilbakeføres til
arrangørlagene. Haltdalen IL, Ålen IL
og OK Fjell har bestemt at overskuddet
skal deles likt på arrangørklubbene –
dvs. 1/3 på Haltdalen IL, 1/3 på Ålen
IL og 1/3 på OK Fjell.

Hovedmålsettingen er at NM-uka i ori-

ORGANISASJON
Hovedkomiteen består av følgende personer med ansvarsområde i parentes:
Olve Morken (leder), Kjell Sundt (nestleder), Kristin Fredheim (sekretær),
Berit Aune (økonomi), Eva Fodor
(samarbeidspartnere), Harald Moen
(teknisk), Jon Kåre Flatberg (arena),
Vidar Aunøien (sport), Anna Lian (ungdom), Eva Eggen Angen (premier),
Thor Stuedal (media) og Mette Kirkhus
(overnatting, forpleining/salg og kultur).
Norges Orienteringsforbund har oppnevnt følgende teknisk delegerte/kontrollører: Tore Kiste, Kjetil
Vaskinn og Kjellrun Sporild.

LØP/DISTANSER
Torsdag 10.september
Haltdalen, Langdistanse senior
Fredag 11. september
Haltdalen, Langdistanse junior,
mellomdistanse kvalifisering senior .
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