
Arrangørseminar NOF 

Gardermoen 18.10.2015 

Dag Ausen – leder hovedkomiteen JWOC 2015 

Thore Kornmo, ansvarlig kart og løyper 
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• JWOC (jr-VM) (5 løp) 

• VM-testløp senior 

• JWOC Sprint Open  

• JWOC Tour – Sørlandsgaloppen 2015 (5 løp) 

 

• 12.000 individuelle starter 

• overkant av 3.000 unike deltakere 

• Ca 375 arrangører; ca 80 ledere 

• + publikum/familie som ikke løp 

• => 3.500 – 4000 mennesker 



Arrangørseminar NOF 

Innhold 

- Sprintløype på «landet» 

- Arenautforming og arenapassering 

- Samarbeide med fylke og kommune 

 



JWOC 2015 sprint – Åmot 

Hvordan lage interessante sprintløyper i et veikryss i Telemark? 

 

Løypeleggere: 

Jarle Ausland & Anne 

Margrete Hausken Nordberg 

Valgte å utnytte området rundt 

banen fremfor campingen. Bratte 

kanter i området gir en ekstra 

dimensjon i forhold til storby-sprint. 

Fikk til strekk med omgående 

veivalg og flere delveivalg.   

 

Lilla strek angir opprinnelig 

konsept. 



Originalt kart Justert kart 

 

 

270m anleggsgjerde. 

Lot ellers alle gjerder i 

løpsområdet være forbudt. 

Tydeliggjorde de som i 

utgangspunktet var litt lave. 

Definerte en del områder som 

hage/privat. Krever merking 

når det ikke er visuelt entydig. 

2 km merkebånd. 

Gjennomløping av 

demensavdelingen på 

Vinje Sjukeheim 

Åpnet gjerde 

Stengte FV37. Krevende 



JWOC 2015 sprint – Åmot 

Fasit: Det er mulig å lage interessante sprintløyper i et 

veikryss i Telemark! 

Løypeleggere: 

Jarle Ausland & Anne 

Margrete Hausken Nordberg 

IOF: «Sprinten skal være urban».  

Sprintområdet var ansett som svakeste punkt i VM-

søknaden 

 

Heidi Mårtensson:   

«Det er en av de mest krevende sprintene jeg har løpt» 



Mulige arenaer 

1 

2 

3 

Interessant terreng 

1) Terreng på mange sider. Grei 

adkomst. Uvillig grunneier  

2) Terreng på mange sider. Flott     

utsikt. Vanskelig adkomst og 

ingen infrastruktur. 

3) Litt begrenset terrengkontakt. 

Best adkomst. Svært positiv 

grunneier  

 

Arena mellomdistanse 



Kriterier for utforming av arena 
 

1) Ulikt terreng til kval og finale 

2) Finale skal ha passering på arena 

3) Storskjerm skal inn med tung bil/henger 

4) Innløp, storskjerm og passering skal sees fra publikumsplass 

5) Innløp, storskjerm og passering skal helst sees samtidig 

6) Ingen telt foran innløp, passering og storskjerm 

7) SG skal ikke løpe i JWOC-terreng. Skal ha eget mål. 

8) SG-løpere skal være så nær JWOC mål som mulig. 



Arena-utforming 

Passering på avstand.  

Nødvendig for å holde maks vinnertid i dameklassen.  

Om løypa skal kuttes ryker interresante strekk og områder 

- Aksept gis til å overskride vinnertid 



Arena-utforming 

Passering  i overkant av arena 

Oppfyller IOFs krav til passering på arena 

Arrangements ansvarlig i NOF + speaker ønsker passeringen ned til mål 

- Gir 50m stigning og stedvis «gå-bakke» 



Arena-utforming 

Passering nedtil innløp og storskjerm. 

- Publikum får med seg alt i en retning 

- Får ikke kritikk på den bratte bakken (kun140m stigning totalt i løypa) 
 

Publikum krysser passering 2 steder 

-   Måtte ha 4 vakter kontinuerlig 

 



                Slik ble det! 



                Slik ble det! 
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                Slik ble det! 

Gullvinner Anine Ahlsand 
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Arenapassering langdistanse 

- Poster og streker vanskelig lesbart på 15.000-kart 

- Fare for «lesefeil» i hyttefeltet 

- Liten o-teknisk verdi 

- Interessant for publikum og presse 

- Nytt moment for løperne 

Om vi skulle ha passering 

eller ikke skapte stor debatt. 

Resultat: 

-    Løypetrykk ble lesbar når det ikke ble benyttet ny start-trekant 

- Det ble noen disk for løping gjennom olivengrønt i hyttefeltet (uerfarne nasjoner) 

- Sølvberg og Mårtensson mister mulighet på hhv sølv og bronse på dårlig valg fra 23-24. 

- For publikum var det positivt med passeringen 

 



Arena stafett 

Gunstig med skrånende arena hvor løperne kommer ovenfra ved alle 3 innganger til arena 

Publikum får god sikt! 
 

Redd for kaos i spurten fordi løpere ikke skjønner løypekrysset. 

«Dummie-eksempel» vist på lagledermøte, samt demo av gjennomløp, veksling og målgang. 

Ønsket ikke tullete misforståelser i spurten om medaljene. Da hadde det blitt ettermælet til JWOC. 
 

Krevende med karantene for både de som skal løpe og de som har løpt.  

Det gikk ganske greit, men det var ikke mulig å holde 100% kontroll om noen absolutt ville jukse 
 

 



Arena stafett 

Gunstig med skrånende arena hvor løperne kommer ovenfra ved alle 3 innganger til arena 
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Eksempel på løypekryss 



Folkehav med utsikt mot  

passering, innløp og storskjerm  

Vi er en av svært få internasjonale mesterskap de siste årene som 

oppfyller IOFs krav om passering på arena på alle finaler. 

 

Takk til: - Lars Forsberg, internasjonal kontrollør (SEA) 

 - Ivar Maalen, nasjonal kontrollør 

 - Jan Arild Johnsen, arrangementsansvarlig NOF 

 - Jørn Sundby, speaker  

 

For god faglig veiledning og gode diskusjoner. 
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Samarbeid med regionale aktører 

Kommuner og fylkeskommuner 

Tips 

• Sett deg inn i strategiene – planstrategier, regionale og 

kommunale planer 

• Spesielt næringsplaner og kultur/idrett 

• Forstå overordnede og konkrete utfordringer i 

samfunnsplanene  

• Forstå de strategiske satsingene i samfunnsplanene for å 

møte utfordringene 

 



• Skaff oversikt over tilskuddsordninger og historikk 

• Ta personlig kontakt og bygg relasjoner 

• Bruk kunnskapen om utfordringene og strategiene i 

argumentasjonen 

 

Suksesskriterier 

• Personlige egenskaper (relasjon, selger) 

• Synliggjør måloppnåelse – heng på «knagger» som er 

vanskelig å si nei til 

• Ha troa på – og selg ditt eget produkt – det blir ekte og 

troverdig 



Mål: Forsterk merkevaren 

Rauland og Telemark 

Konkrete målsettinger synliggjort for kommune og fylke 

Markedsføre Rauland/Vinje/Telemark som helårig turistdestinasjon og 

synliggjøre kvaliteter i området 

 

Bidra til merkevarebygging av Rauland/Telemark som turistdestinasjon og 

stimulere til bruk av området gjennom trening, ferie og fritid. 

 

Generere mer enn 20.000 overnattingsdøgn i området i perioden 2013-2015 



Mål: Forsterk merkevaren 

Rauland og Telemark 

Tilrettelegge for at det årlig arrangeres o-løp i området som tiltrekker seg 

løpere fra hele Sør-Norge - "Sommerløpet i Rauland". 

 

Tilrettelegge for opplæring i kart og kompass på barne- og ungdomsskoler 

i Vest-Telemark 

 

Stimulere til folkehelseaktivitet i området ved å utvikle og tilrettelegge for 

ulike former for aktivitet tilknyttet bruk av kartene som tas fram til 

mesterskapet 

 

Trekke lokale kunstnere og håndverkere inn i arrangementet gjennom å 

profilere og benytte lokalmat og lokaltradisjon under arrangementet, bl.a. 

til bespisning og premiering. 



Organisasjon 

Samarbeidsforum 

SG2015 Kart/løyper Arrangement Logistikk Økonomi Kultur 

Leder HK 

Løyper 

Start 

Mål 

Tidtaking/resultat 

Småtroll 

Barneparkering 

Parkering/Trafikk 

Arena /Salg Høydalsmo 

Premiering 

Kart 

JWOC løyper 

Trening 

Start 

 

Arenaer 

Mål JWOC 

Storskjerm 

Speaker 

Resultater JWOC 

Salg 

Matservering 

Dusj/toaletter 

 

Bemanning 

Transport 

Overnatting 

O-camp 

Buss 

Informasjon 

 

 

Regnskap 

Sponsorer 

Samarbeidsavtaler 

Markedsføring 

web 

 

 

Premiering 

Seremonier 

Kulturtilbud 

Presse 

 



Strategiske relasjoner 



Samarbeidsrelasjoner 



Hva er interessant for 

samarbeidspartnere? 

 





 



Synliggjør effekter 



Så flott!!! 

Denne type samarbeid er gull! 

Gull til dere -:)  

 

Stor stas!!! -  og dyktig 

gjennomført - hatten av! 

  

Gina Winje 

Kultursjef 

Porsgrunn kommune 

 

Samarbeid med  

kulturskole 



Lokalt forbilde 



Jubileum & sommerløp 



 

Velkommen til Fjelløpet i Vinje 2016! 

 

Takk for oppmerksomheten! 

www.jwoc2015.org 

  

 

http://www.jwoc2015.org/

