
SJEKKPUNKTLEDER ORKELBOGEN FEMUNDLØPET 2022: 

 

Er du personen Kvikne IL er på utkikk etter? 

Kvikne IL drifter sjekkpunkt Orkelbogen under Femundsløpet, og denne dugnaden gir kjærkomne 

inntekter til idrettslaget. Det begynner å bli en rutinert dugnadsgjeng som stiller opp år etter år. Alle 

områdeansavarlige (oppstalling, tidtaking, kiosk, speaker, parkering osv) fortsetter, men vi mangler 

«Sjekkpunkt-lederen». 

Vi er på utkikk etter en person som er god til å kommunisere og delegere, som liker å organisere og 

jobber ryddig. Sjekkpunktlederen vil være bindeleddet mellom Femundløpet AS og Kvikne IL, med 

alle sine frivillige.  

Du trenger ikke være genuint interessert i hundeløp, det viktigste er evnen til å lede og organisere, 

gjennom å delegere. Tidligere sjekkpunktledere vil bidra med opplæring/overføring av kunnskap og 

kompetanse.  Jobben som sjekkpunktleder godtgjøres noe økonomisk.  

Starten på Femundløpet 2022 vil bli en dag tidligere enn foregående år, i håp om å få gjort mer stas 

på vinneren av F-650 klassen, ved å få målgang på søndag istedenfor mandag. Starten vil gå torsdag 

3.februar. Dette medfører at det i all hovedsak blir lørdag 5. februar og søndag 6.februar det blir 

mest action i Orkelbogen. Både F650 og F450 skal innom sjekkpunkt Orkelbogen.  

Det er hittil avholdt tre møter med Femundløpet AS, der representanter fra styret i Kvikne IL har 

deltatt. Nå håper vi å få på plass en sjekkpunktleder som kan delta på kommende møter. Det er 

forespeilet 3 hovedmøter (4.september, 7.november og 8.januar) mellom Femundløpet og alle 

sjekkpunktene. Det er ikke avklart om dette blir digitale eller fysiske møter enda.  

Vi kan godt tenke oss et «2-spann» som tar på seg denne oppgaven, enten som leder og nestleder/ 

medhjelper, eller som to likeverdige sjekkpunktledere. Selv om sjekkpunktlederen ikke skal være på 

plass i Orkelbogen og tilgjengelig døgnet rundt under løpet, vil det kanskje være lettere å være to 

som deler på oppgaven?  

Dersom du er interessert, ta kontakt med leder i Kvikne IL; Anne Mette Grøtli på telefon 97 07 53 44. 


