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Info om reise og overnatting i forbindelse med NM-helger høsten 2021 

 

NM sprint 3.-5. september i Oslo 
Program: 

03.09. NM sprint junior/senior 

04.09. NM knockout sprint junior/senior 

05.09. NM sprintstafett 

 

Overnatting: Mange har kort reisevei, derfor er det ikke bestilt felles overnatting. 

 

Reise: Hver klubb/løper er ansvarlig for ordne reise. Anbefalt klubbvis i privatbiler. 

 

Info om konkurrenser: https://www.nmsprint2021.no/ 

 

NM-uka 9.-12. september i Porsgrunn 
Program: 

09.09. NM langdistanse junior og senior  

10.09. Kvalifisering NM mellomdistanse senior 

11.09. NM mellomdistanse junior og senior 

12.09. NM stafett 

 

Overnatting: Felles overnatting for BuOK er bestilt fra enten onsdag til søndag, torsdag til søndag eller 

alternativt lørdag til søndag på Comfort Hotel Porsgrunn. Pris 380 kr. pr. natt med frokost i 4-

sengsrom. 

 

Felles middag: Det er bestilt felles middag torsdag og fredag til 250 kr pr person. Lørdag er det 

bankett, påmelding sammen med løp. 

 

Påmelding til overnatting under klubbaktiviteter i Eventor innen søndag 22. august: 
https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4139 

 

NB! Husk også i tillegg selv å melde deg på konkurrenser og ikke kun overnatting. 

 

Reise: Hver klubb/løper er ansvarlig for å bestille reise. Anbefalt klubbvis i privatbiler.  

 

Info om NM uka: https://www.o-nm2021.no/ 
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Norgescup/O-Idol/Junior NM stafett 17.-19. september i Trondheim 
Program: 

17.09. Norgescup sprint. Junior/senior + 16 års klasse 

18.09. Norgescup mellomdistanse for junior/senior. O-Idol for 16 åringer 

19.09. Junior NM stafett (16år +), Norgescup senior. 

Overnatting: Felles overnatting for BuOK er bestilt fra fredag til søndag på Quality Hotel Panorama. 

Pris kr. 415 pr. natt med frokost i dobbeltrom. 

Påmelding til overnatting under klubbaktiviteter i Eventor innen søndag 29.august: 

https://eventor.orientering.no/Activities/Show/4140 

 

NB! Husk også i tillegg selv å melde deg på konkurrenser og ikke kun overnatting. 

 

Reise: Hver klubb/løper er ansvarlig for å bestille reise. Anbefalt fly fra Oslo fredag formiddag, hjem 

fra Trondheim søndag ettermiddag/kveld. Vi tar ut leiebiler på Værnes og må ha med nok 

ledere/sjåfører som kan kjøre leiebil. 

 

• Alternativ 1:  

o Fly fredag 17/9: Anbefalt ungdomsbillett med Norwegian kl 10.40 eller SAS kl 10.55, 

og så tar vi ut leiebiler da. Ved ankomst senere er det mulig å komme seg fra Værnes 

til Trondheim med buss/tog. 

o Fly søndag 19/9: Anbefalt fly fra Værnes etter kl 17.00 (Norwegian 17.40 eller SAS 

18.30) 

• Alternativ 2: Tog fredag 17/9 med avgang fra Oslo 8.28, retur tog søndag 19/9 med avgang fra 

Trondheim 15.24 (kan bli litt travelt for sisteetappe H17-20?) 

• Alternativ 3: Bil t/r 

 

Info om konkurrenser: se https://eventor.orientering.no 

 

 

NM natt/Norgescup 24. – 26. september i Oslo 
Program: 
24.09. NM natt junior/senior.  

25.09. Norgescup sprint junior/senior 

26.09. Norgescupløp finale junior/senior 

 
Overnatting: Mange har kort reisevei, derfor er det ikke bestilt felles overnatting. 

 

Reise: Hver klubb/løper er ansvarlig for å ordne reise. Anbefalt klubbvis i privatbiler. 

 

Info om konkurrenser: se https://eventor.orientering.no 

 

 

Spørsmål? 
 

Kontakt kretskoordinator Kenneth Buch ved spørsmål ang. ovenstående, kenneth.buch@orientering.no 

+4741282829 
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