
«Askers løp»

• 10. september: Mellom finale
• Løpsområde Furuåsen

• 11. september: Stafett
• Løpsområde Bøåsen

• Arena: Solli skiskytterstadion



Beliggenhet arena



Stafett

Mellom
finale



NM2022 skal være et 
«kvalitetsarrangement»

• Funksjonene skal være godt dimensjonert og ha god kapasitet
• Funksjonene skal ha en gjennomtenkt logistikk, «naturlig flyt»
• Profesjonell og helhetlig utforming av installasjoner, orden og ryddighet, «skinne»
• Det skal finnes reserveløsninger dersom noe svikter
• Høy servicegrad: Vennlig tone, strekke oss litt lenger
• Regn med regnvær



Løpsledelse Asker

Øyvind L.

Løpsleder Mellom

Øyvind L.

Løypelegger

Pål Skogedal

Jostein Tellnes

Løpsområde

Øyvind L.

Karantene

Bjørn Martini

Sølvi Martini

Forstart

Magne Aas

Start

Jorun Ruud

Arne Fossheim

Mål

Øystein Rastad

Løpsleder Stafett

Øyvind L.

Løypelegger

Marit Isachsen

Per Wirehn

Løpsområde

Øyvind L.

Start, veksling

Jan Richard Eriksen

Mål

Øystein Rastad

Kartpreparering

Aksel Olsen

Trond Rønneberg

Arena

Gjermund Gravir

Parkering, transport

Torleif Galteland

Løpskontor

Knut Bjørgaas

Kiosk

Johanne Hovdenak

Løperdrikke

Kjersti F. Olsen

Thomas Olsen

Sanitet

Bente Riddervold

Norsk Folkehjelp

Trening

Trond Rønneberg

Organisering

Fellesfunksjoner for Askers to løp

Fellesfunksjoner for hele NM-uka (koordinert 
av hovedkomitéen):
• Økonomi
• Tidtaking (EQ Timing)
• Arenaproduksjon (speaker, GPS, webcam)
• Program, innbydelse
• Media, webside, instagram, presse
• Premier, seremoni
• Sponsorer



Arena Solli
• En stor åpen slette med løpsområder på alle sider
• Adkomst med bil mulig (skogsbilvei)
• Et lite servicebygg med god strømkapasitet
• … men det meste måtte «bygges»

Våre ønsker
• Minimalt med omrigging mellom løpene
• Ikke for spredt, selv om plassen er stor. Beholde intimiteten

Erfaringer
• Viktig å involvere speaker og tidtaker ved layout
• Utførte en justering i adkomstvei etter lørdag, da vi så at deltakere og 

publikum valgte en annerledes adkomstvei enn det som var tenkt
• Stort publikumstelt (250 pers.), sentralt plassert, med bord og benker 

ble samlingspunkt. Et godt sted å være i regnværet på lørdag!



Tidsplan for arenarigg
• Rigg starter helgen før løpshelgen

• Oppmerking for telt, gjerder etc.
• Påler for sperrebånd innløp/utløp 1000m
• Bru over klopp

• Hovedrigg utføres torsdag 8. og fredag 9. sept.
• Franske gjerder 300m
• Publikumstelt (innleid inkl. oppsetting)
• Oppsett av telt med bord og stoler (10 stk.)
• Toaletter (8 stk.)
• Strøm, kabling (300m), byggstrømkasser (4 stk.)
• Skilting (skiltplan utarbeidet, 200 skilt)
• Premiepall

• Teknisk utstyr fra Løvlia ankommer fredag ettermiddag
• Tidtakervogn med tidtakerutstyr
• Høyttaleranlegg
• Flagg, sponsorbannere

• Frakt av utstyr bør skje senest fredag (unngå lørdag 
morgen)



Arena Solli



Tiden tas med emiTag og 
målkamera som back-up

Avlesing EKT-brikke og 
rød sone hvis disk

Innlevering GPS og 
leiebrikker, hvis siste løp

Levere inn kart

Mellomdistanse finale målgang



Dele ut lagsposer med startnr.
Registrering nytt brikkenummer
Registrere ny lagoppstilling
Dele ut leiebrikker til nye løpere

Dele ut GPS + vest 
(nyvasket)

Stafett
Før start



Sjekk emiTag-nr.
Sjekk EKT brikkenr.

11:00:00

10:40:00

Innsjekk/kontroll er kritisk punkt:

• Hektisk før 1. etp damestafett
• En avlesningsenhet ikke ladet – alt 

må lades natt før hver løpsdag

• Må ha effektivt personell til 
kontroll (ikke alle takler stress, og 
vi får ikke øvd på alt)

• Må både brikke og e miTag
sjekkes før start? (behov for 
standard prosedyre)

• Da vi åpnet opp for å sjekke inn 
«når som helst» gikk det fint

• Forslag: All innsjekk skjer ved 
løpskontor, «når som helst» – og 
løpers/lagleders ansvar. Da kan 
også alle endringer registreres der

Stafett
Innsjekk og start



Tiden tas med emiTag og 
målkamera som back-up

Avlesing EKT-brikke og 
rød sone hvis disk

Innlevering GPS og 
leiebrikker

Levere inn kart

Ta kart for neste 
etappe

Levere kart til neste 
løper

Stafett
Veksling/ 
målgang



Tidsplan for løp (til PM)
Mellom finale (lørdag)
• 0830 Løpskontor åpner på arena Solli
• 0930 Første start
• 1200 Alle løpere må være i karantene 
• 1200 GPS-tracking åpner
• 1220 Vinner kåret D17-18
• 1235 Vinner kåret H17-18
• 1255 Vinner kåret D19-20
• 1305 Vinner kåret H19-20
• 1310 Premieutdeling D17-18
• 1325 Siste start 
• 1325 Premieutdeling H17-18
• 1335 Vinner kåret D21
• 1345 Premieutdeling D19-20
• 1350 Premieutdeling H19-20
• 1400 Vinner kåret H21
• 1420 Premieutdeling D21
• 1440 Premieutdeling H21
• 1500 Slutt

Stafett (søndag)
• 0830 Løpskontor åpner på arena Solli
• 0900 Frist for endring av lagoppstilling
• 1000 Start D17
• 1130 Start H17
• 1150 Vinner kåret D17 
• 1335 Vinner kåret H17
• 1420 Premieutdeling D17
• 1440 Premieutdeling H17
• 1500 Slutt

Viktig å involvere speaker, tidtaker, seremoni og 
Jan Arild i dette

14:00 – 16:00 Publikumsløp



Detaljert tidsplan

Regnearket kan deles hvis ønskelig 

Grunnlag for bl.a startlister, hvilke 
klasser starter samtidig, planlagte 
målganger, premieutdelinger, 



Funksjoner og funksjonsledere

• Alle funksjoner hadde
• En funksjonsleder
• Oppgavebeskrivelse
• Sjekkliste for oppgaver med hvem som utfører 

og termin
• Detaljert materialliste med hvem som anskaffer 

og termin
• Bemanningsliste med vakttider og 

kontaktinformasjon
• 2 felles funksjonsledermøter ble avholdt

• Kick-off (mai 2022)
• Avsjekk (2 uker før løp)



Bemanning
Funksjon Bemanning

Løyper Mellom finale 14 inkl. prøveløpere

Løyper Stafett 10 inkl. prøveløpere

Kartpreparering (inkl. 
lagsposer)

5

Arena rigg 15  (+ 3 nattvakt)

Parkering 8 (inkl. skilting og 
busstransport)

Karantene 4 (inkl. frakt av tøy til arena)

Forstart Mellom finale 5

Start Mellom finale 7 (inkl. rigging)

Start/veksling Stafett 10 (inkl. innsjekk)

Mål 6

Funksjon Bemanning

Sanitet 4 (inkl. stevnelege)

Løpskontor 9

Løperdrikke 4

Kiosk/bespisning innleid 10

Tidtaking/meldeposter 5

Speakertjenste 4

Arenaproduksjon 3

Premieseremoni 5

Fortrening 1

Løpsledelse 1

Totalt 133 «stillinger», besatt av 80 personer



Løypelegging

• Traff godt på stipulerte vinnertider på mellomdistanse og stafett
• Brukte lang tid på å ferdigstille løyper 

• Usikkerhet på grunn av hogstplaner som vi ikke hadde kontroll på (nye 
plantefelt)

• Må huske å teste meldeposter med tanke på dekning
• Samarbeid med TD er viktig. De er en ressurs
• Løypeleggere er dedikerte for oppgaven og «vil aldri avslutte arbeidet»

• Løyper bør være ferdig så tidlig at karttegner også har tid til finpuss. 
Dessuten skal meldeposter og dekning kontrolleres.



Tidsplan for løypelegging og 
kartproduksjon – Viktig!

Hva Hvem Når
Velge trykkeri, sette bestilling Løpsledere + kartansv. + øk.ansv. 30.06

Kartansvarlig gir instruks til trykkeri vedr. trykk og 
layout

Kartansv. (Trond R.) 01.08

Ferdige løyper oversendes til TD for siste kontroll Løypeleggere 15.08

TD melder tilbake etter kontroll TD 19.08

Siste oppdateringer iht TD’s kommentarer. 
Koordineres med TD

Løypeleggere + TD 19. - 22.08

Løypefiler oversendes til trykkeri. Kopi til tidtaking og 
kartansvarlig

Løypeleggere 22.08

Ferdig layout foreligger for gjennomsyn og kontroll Trykkeri + kartansv. 24.08

Eventuelle justeringer av trykk og/eller layout Trykkeri + kartansv. 24. – 26.08

Klarsignal for karttrykk Kartansv. 26.08

Kart ferdigprodusert Trykkeri 02.09

Avhenting av kart hos trykkeri Kartpreparering 02.09

Kart ferdig kontrollert av løypeleggere Løypeleggere 04.09

Kart og postbeskrivelser sortert/behandlet og klare for 
overlevering til start

Kartpreparering Mellom.finale: 08.09

Stafett: 09.09
Kartpreparering overleverer kartene til start Kartpreparering Løpsdagen



Forstart, karantene

Utdeling av startnummer, GPS, leie 
emiTag, leie EKT-brikke, treningskart
• Her må det tas høyde for et visst 

arbeidstrykk 
• Én funksjonær pr. utlevering
• Bred utleveringsdisk – ikke luke (da 

blir det kø)
• Løperne vet navnet sitt (ikke 

startnummer og starttid) 



Teknisk, GPS, tidtaking

• Supert med EQ Timing v/Arne Dirdal – lett å samarbeide med for 
usikre arrangører

• Omregistrering av brikkenummer bør utføres gjennomgående for alle 
løp

• Nett på arena
• Her brukte vi mye tid da det ikke var tilgang til fiber
• Kompetansen i egne rekker var mangelfull (ingen i hovedkomitéen kunne 

stille de rette spørsmålene)
• Dersom det er utfordringer med nett/dekning/fiber bør prosessen starte tidlig 

(dette tar tid!)
• Jan Arild er en erfaren arrangørkonsulent som har løsninger



Premier, seremoni

• Pengepremier til topp 3: Enkelt og 
populært

• Veldig mye premiering (1/3). 
Utfordrende å finne gode premier uten 
å sprenge budsjettet. Bør kunne 
redusere antallet?

• Skriving av diplomer er stressfaktor, 
spesielt herrestafetten. Sløyfes?

• Premieutdeling stafett tar stor plass 
med 3 løpere pr. lag



Regn med regn. Telt til alle 
funksjoner. Noen må ha vegg



Noen tips og råd
• På løpsdagene: Ha et par «liberos» som har god breddekunnskap om O-løp og som kan steppe inn ved 

behov i ulike funksjoner
• Aktivitetene forskyver seg gjennom dagen. Funksjonærer kan plasseres i ulike funksjoner på ulike tidspunkt i 

stedet for å gå ledige halve dagen. Gir bedre utnyttelse og behov for færre hoder
• Sett opp god bemanning på de ulike funksjonene slik at mannskap kan ta pauser for mat og toalettbesøk
• Funksjonsledere må være egnet og ha rett kompetanse. Noen funksjoner er mer kritiske enn andre
• … men sett gjerne en motivert fersking i parløp med en erfaren for opplæringens skyld
• Tekniske funksjoner må sette av tid til opplæring på forhånd
• Få kontroll på utstyr tidlig og samle dette på ett sted. Sjekk funksjon og tilstand. Sørg for opplading i god tid.
• Enkelte avklaringer må tas tidlig: TV eller ikke, grunneierinfo og søknader, SF’s miljøavd., innhente 

hogstplaner og plantefeltplaner, synfaring, løypelegging, sponsorarbeid
• Tidsplan for kart/løyper: Tidsplan må overholdes da det er mye som skal avklares etter at løypene er ferdig: 

Dekning, meldeposter, kartprep ++. Løypene bør være klare 15. juni (før sommerferien)
• Vaffelmixpulveret fra Pals er det som egner seg best (Vi har testet mange!)



Økonomi

Overskudd NOK 411.446 vs. budsjett NOK 289.500




