
Hvordan videre med NM i RPO ?? 
 
Disse linjer er tenkt som et bidrag i diskusjonen som allerede foregår.  
 
Per i dag er arrangøren av NRRL-dagene forpliktet å til arrangere NM i RPO på 80m. 
Hovedargumentet med denne ordningen er rekruttering til RPO. Med denne ordningen får vi 
anledning til å løpe i terreng som kan være annerledes enn det vi er vant til ved våre ukentlige 
løp, noe som er spennende. Begge argumenter er gode. 
 
Jeg kom til å tenke litt mer over problematikken etter årets NM i Kristiansand. Dette har ikke 
noe å gjøre med plassering av en post utenfor kartet. Kristiansandsgruppen gjorde en sikkelig 
innsats og hadde i grunn et opplegg som overgår det vi ser ved Nordisk Mesterskap: 
oppgavene var fordelt på mange skuldrene og alle viste hva de måtte gjøre, postene var 
bemannet, de hadde til og med en startpistol…  Det som etter min mening var perfekt, var 
plassering av start og mål: direkte ved hovedstedet for NRRL-dagene. En bedre plassering for 
rekrutteringstiltak kan man ikke finne!!  
MEN – ble det brukt? Arrangøren gjorde det ikke, fordi dem gjorde bare det dem skulle – 
arrangere NM i RPO. Vi gjorde det ikke, fordi vi  

a) ikke viste om det (løpsterrenget skulle være hemmelig) og  
b) b) var for opptatt av selve løpet vi jo skulle starte i. 

Så kan egentlig ingen lastes for å ha gjort noe feil eller å ha glemt noe. Likevel synes jeg at 
det er betegnende at det var ytterst få som fant den korte veien rundt hushjørnet for å se på 
NM i RPO. Nå er det selvfølgelig ikke mye å se på kan man si, men jeg vil tro at litt 
nysgjerrighet kan være nok for å benytte seg av den unike kontaktmuligheten med RPO-
miljøet som var tilstedet i Kristiansand. At det skulle arrangeres RPO-NM sto i programmet… 
Men hvorfor fant nesten ingen den veien rundt hushjørnet eller gikk de ca. 20m det var fra 
bassengkanten til start og mål? 
Det finnes sikkert mange grunner for det. En kan være at NM i RPO er ferdig avviklet før 
NRRL-dagene starter offisielt. Vi må ta oss fri minst en halv fredag for å kunne være med på 
løpet. NRRL-dagene er ellers utnyttet med generalforsamlingen og alle slags foredrag – ikke 
noe å gjøre med… 
På den andre siden var det en del folk som var kommet til hotellet allerede. Det eneste som 
går samtidig med RPO-løpet er utstillingen. Det var nettopp det jeg hørte mange spørre etter. 
Men utstillingen har åpent i tre dager… 
Det er også klart at det er ikke mange som er interessert i RPO. Men er det vikelig ingen 
interesse, ingen nysgjerrighet i det hele tatt blant NRRL sine medlemmer? 
 
Det er her jeg lurer på om NRRL-dagene er den riktige plasseringen for våre Norske 
Mesterskap? 
 
For å være litt konstruktiv har jeg en alternativ løsning. Det er mulig at det er et luftslott, men 
jeg prøver likevel…. 
LA-ARDF Group forespør hvert år NRRL sine lokale grupper om noen kan forestille seg å 
arrangere en NM-helg i RPO: 80- og 2m-løp på samme helg. Samtidig legger LA-ARDF 
Group opp til informasjon og lyn-kurs i radiopeileorientering for alle interesserte. Den lokale 
gruppen finner o-kart, og sørger for overnatting og logistikk. ”Faglig” hjelp til arrangøren 
kommer selvfølgelig fra LA-ARDF Group, f. eks. i form av en ”arrangør-perm” med 
informasjon og teknisk utstyr. Arrangøren søkes og arrangementet utlyses via ”Amatørradio”. 
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Mange av NRRL sine grupper kjører all slags aktiviteter, fra byggeprosjekter og kurs til 
contester og sambandsoppdrag. Et formål er alltid å ha det gøy sammen. Er det å arrangere en 
RPO-helg noe annet?  
 
På denne måten får man samlet RPO-interesserte, alle får mer tid sammen og det gir en bedre 
anledning for rekruttering enn med en attpåklatt til NRRL-dagene som NM i RPO er i dag. 
NM i RPO arrangert på den måten kan også utlyses internasjonalt. 
 
For å gjøre en annen ting helt klar: Dette er på ingen måte en kritikk på jobben som 
Arrangørgruppen 1999 har gjort nå i mange år. Dem har arrangert både Norsk og Nordisk 
Mesterskap og løpene i Morokulien og sikret oss andre med dette muligheten til å delta. Ikke 
minst står Arrangørgruppen for mange cup-løp. Mitt bidrag har ikke som mål å ta jobben (og 
gleden?) fra dem, tvert imot – Arrangørgruppen har svært mye å bidra med! 
 
 
Thomas Kaiser 
Lier, 22.01.05 
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