
Mjøs-o styret sitt forslag til Nammocup, ansvarsfordeling på NM og 
Norges-cup-reiser, bedrifts-o-løp og samlinger (vår 2021)! 

Forslag Nammo-cup 2021:  

1. 28. april – Lillehammer OK, sprint med knockout? 

2. 12. mai – OL Vallset/Stange, mellomdistanse på nytt kart?  

3. 9. juni – Ringsaker OK, sprint.  

4. 18. august – Gjø-Vard OL, mellomdistanse med fellesstart og gafling.  

5. 4-5. september – Løten OL, langdistanse med gafling – jaktstart + 

Nammosamling.  

 

Forslag til innhold i hovedansvarsrollen på NM og Norges-cup-reiser: 

Basert på avklaringer foran sist sommersesong, foreslår styret å fortsette med å rullere på 

hovedansvaret for NM/NC-helgene (langreisearrangementene) på aktuelle klubber, dvs de 

som har deltakere på disse arrangementene.  

Det å ha hovedansvaret på disse turene betyr at lederen skal booke felles overnatting, stå for 

internpåmelding i god tid før reise og være reiseleder for alle Mjøs-o sine løpere på en slik 

tur. Dette inkluderer at hovedleder overnatter på samme sted som løperne. 

Styret håper dette er mulig å gjennomføre for de ulike klubbene, og vi vil etter beste evne 

prøve å fordele ansvarsmengden mellom de ulike klubbene fra år til år.    

 

Forslag til arrangementsfordeling NM/NC/Tiomila sesongen 2021 

Elverum OK: Jr. VM testløp (Kongsberg), 22-24.mai  

Løten OL: NM-uka (Porsgrunn), 9.- 12. september  

Gjø-Vard OL: O-idol og Jr NM stafett (Trondheim), 17.- 19. september 

Vang OL: Tiomila (1.-2. mai). Dersom Tiomila bortfaller – henstiller vi til å lage alternativt 

opplegg i Norge i samarbeid med aktivitetskoordinator  

  



Forslag til ansvar for bedrifts-o-løp sesongen 2021 

Bedrifts-o-løpene gir inntekter til Mjøs-o og er dugnadsarbeid for klubbene på lik linje 

med andre oppgaver i løpet av sesongen. Meld fra til bedriftsidrettskretsen så raskt 

som mulig for å få løp på ønsket dato. 

Hamar OK: Vårsesongen 

OL Toten-Troll: Høstsesongen 

 

Samlinger våren 2021: 

Vi legger ikke opp til Spaniatur eller annen utenlandstur denne vinteren, men ser heller på 

andre alternativer innenlands for å opprettholde aktiviteten frem til sesongstart.  

Mars: Samling i Østfold. Legger også inn en sprintøkt på veg hjem på søndagen med 

relevans mot NM-sprint (Oslo 7.-9. mai). Aldersgruppen her er 13-20 år.   

I uke 9 er det en åpen landslagssamling for juniorene, den vil mest sannsynlig bli arrangert i 

området rundt Halden, 1-7.mars.  

9.- 11. april: Bergen Sprint Camp. Fellesreise for aldersgruppa 17+. Her vil Mjøs-o med 

aktivitetskoordinator stå for reiseopplegget. 

24.- 25. april: Vi håper å kunne arrangere den vanlige samlingen for alle aldre på Einarbu i 

forbindelse med Lørdagskjappen og Smaaleneneløpet. Samlingen er for alle aldre. 

Det vil også legges opp til dags/helgesamlinger gjennom vinteren, dette er selvsagt svært 

avhengig av hvordan smittesituasjonen blir de neste mnd. Derfor vil en eventuell samling bli 

av det litt mer spontane slaget enn ellers.  

 

 

 


