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NORT läggs på is efter 2013
De arrangerande länderna av Nordic Orienteering
Tour, Norge, Finland och Sverige har tagit beslutet
att vila konceptet NORT efter tävlingarna 2013.
Från början togs Nordic Orienteering Tour (NORT) fram för
att kunna prova nya format för den internationella
orienteringen och samtidigt skapa intressanta TVsändningar med race som Knock out sprint. Syftet var från
början att NORT skulle vara självfinanserande med egen
huvudsponsor och bra sändningar i TV. Resultatet blev inte
vad de tre länderna önskade sig. Ingen huvudsponsor har
tillkommit och de har varit svårt att få in alla produktioner i
TV inom de olika länderna.
Styrgruppen med de tre förbundscheferna från Norge,
Finland och Sverige tog beslutet i förra veckan att lägga
NORT som tävlingsform i vila över 2014 och 2015 för att
utvärdera konceptet och se om det kan hitta tillbaka i
någon ny form.
- NORT har varit en tuff satsning för våra länder och den har
inte riktigt gett oss det resultat som vi önskat. Saknaden
av huvudsponsor har gjort att vi som förbund har fått gått in
med stora pengar i arrangemang och produktioner och det
är något som vi alla tre nationer nu känner att vi inte kan
fortsätta med, säger förbundschef Susanne Söderholm
Tävlingarna i NORT har även ingått i World Cup. Och att
fortsatt ha World Cup tävlingar i Norden är något som
samtliga tre förbund vill. I samband med beslutet lämnade
länderna in ett förslag till internationella förbundet där
Norge, Finland och Sverige föreslår att de kan dela på
någon omgång av 2014 och 2015 års World Cup.
- Vi vill verkligen arrangera internationella värdetävlingar
inom våra länder och vi ser alla också att världscupen står
högre i kurs när vi pratar med media, så för oss är det
viktigt att vi fortsatt kan ha intressanta internationella
tävlingar i Sverige och i våra grannländer. Tävlingar där
världseliten deltar och som då blir intressanta för TV och
övrig media, avslutar Söderholm
I det framlagda förslaget till internationella förbundet ligger
även en önskan från Norge, Finland och Sverige att
arrangera tävlingar utifrån de distanser som avgörs på VM.

Då är det dags att lägga in world cup i 50års jubilerande o-ringen 2014.
Sk revs av Mats svensson 2013-04-09 k l 21:51
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