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Klubber står sterkere 

GÅR ILAG. Fauske IL skigruppa, B&OI orientering og Innstrandens IL skal hjelpe hverandre med store arrangementer de to neste årene. Fra venstre Bjørn          
Torkel Irgens (B&OI). – Jeg føler at vi har fått et skikkelig løft etter at vi begynte å jobbe sammen, sier Morten Selnes. Foto: Eva S. Winther
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FAUSKE/BODØ: De tre klubbene 
skal samarbeide om den såkalte 
Salten-trippelen, som omfatter tre 
store idrettsarrangement i 2015 og 
2016.
– Vi er store klubber lokalt, men 
er for små til å ha så store arrange-
ment alene. Jeg er kjempeglad for å 
få til et slikt samarbeid, sier Bjørn 
Godal i Innstrandens IL.

Tre mesterskap
Først ut er nettopp Innstrandens 
som skal arrangere NNM på ski 
20.-22. mars 2015 på Bestemore-
nga.
Nesten et år etterpå, 25.-28. feb-
ruar 2016, skal skigruppa til Fauske 
IL være vertskap for Hovedlandsre-
nnet i nordiske grener, i samarbeid 
med Rognan IL.
8.-11. september 2016 er det 
B&OI orientering sin tur, og de 
skal arrangere NM i orientering. 
Løpene vil foregå både i Bodø og på 
Fauske.

På flere plan
Samarbeidet omfatter både arra-
ngørkompetanse, felles sponsor-
pakke, frivillig-pool og premier.
– En av fordelene med å dra lasset 
i lag er at vi sitter på mye arrangø-
rkompetanse til sammen. I tillegg 
knyttes vi nærmere hverandre, og 
det er ingen ulempe, mener Ingelin 
Noresjø i Fauske IL.
– Under hovedlandsrennet er jo 
også Rognan IL med, så hele aksen 
langs fjorden er involvert, tilføyer 
hun.

Låner av hverandre
Idrettslagene har avtalt å låne ut 20 
personer hver til de andres mester-
skap.
– Slike arrangementer krever 
mange hender, og når vi kan låne av 
hverandre, har vi flere hender til å 
bære, sier Morten Selnes i B&OI 
orientering.
– Vi tenker langsiktig her, når vi 
bygger opp samarbeidsånden. 
Dette vil bli lagt merke til, slik det 
ble da det var ski-NM på Fauske 
sist, mener Torkel Irgens i B&OI.
Dermed kan de kanskje få arrang-
ere flere store mesterskap senere 
også.

O-løp på Fauske
Det var tidlig i høst at idrettslagene 
begynte å snakke om samarbeid.
– Vi ønsket en arena på Fauske 
også under NM-uka, og etter at vi 
tok kontakt, gikk det bare av seg 
selv, sier Morten Selnes.
Allerede 19. til 21. juni 2015 ar-

rangerer de en orienteringshelg med 
løp både i Klungsetmarka og i 
Sulitjelma. Det blir som en general-
prøve foran NM året etter.

Positiv respons
Tilbakemeldingen på samarbeids-
prosjektet er positiv i de tre klub-
bene.
– Jeg tror de ser at det hadde blitt 
en stor støyt å ta arrangementet 
alene. Jeg håper også at den felles 
sponsorsatsinga blir godt mottatt, 
sier Bjørn Godal.
– Vi går jo ellers og banker på de 
samme dørene, så nå kan vi heller 
henvende oss sammen, og kanskje 
hente inn større sponsorer også, 
mener Morten Selnes.

Henter kompetanse
De to Bodø-klubbene har allerede 
planlagt å ha premieseremonier i 
Stormen, og Noresjø ser det ikke 
ulikt at det blir der under Hovedla-
ndsrennet også.
– Arrangementsmessig glir jo 
Fauske og Bodø litt over i hverand-
re uansett, i og med at vi nok må 
utnytte hotellkapasiteten begge ste-
der, sier Selnes.
Framover jobber klubbene hver 
for seg med planleggingen, og hen-
ter inn kompetanse fra de andre ved 
behov. Noen fellesmøter har de 
allerede hatt for å diskutere, spre 
kompetanse og inspirere hverandre.

eva.winther@saltenposten.no

Fem bom for Os – men blir  
FAUSKE/HOCHFILZEN: To 
bomskudd på fredagens sprint 
gjorde at utgangspunktet til Alex-
ander Os ikke var det beste, og han 
gikk ut på jaktstarten en 26. plass, 
1.20 etter Johannes Thingnes Bø.
Dessverre ble det en bom på første 
liggende, som han fulgte opp med 
to strafferunder til på den andre 
skytingen.

Bare å glemme
På den første stående skyteserien 
ble det en hårfin bom, og da det 
samme gjentok seg på fjerde og siste 
skyting, ble det en dag fauskeværi-
ngen sannsynligvis burde legge bak 
seg så raskt som mulig.
Det var mye god skyting i Øster-

rike, og fem runder ble mye på 
dette nivået. Til tross for det kan 
han glede seg over farten i sporet, 
den er i stor bedring for Os

Tre minutter bak
Fasit ble en 33. plass, to minutter 
og 59 sekunder bak vinnende Mar-
tin Fourcade.
Det holdt likevel til fornyet tillit. 
Alexander Os ble mandag tatt ut til 
neste runde i verdenscupen. Den 
går i Pokljuka i Slovenia 18. – 21. 
desember.
Os skal der gå sammen med Emil 
Hegle Svendsen, Tarjei Bø, Jo-
hannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad 
Christiansen og Henrik L’Abée 
Lund.


