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Navn: Gunnar Fiskum

Klubb: Tyrving

Rolle: Løpsleder

Nivå: Mosjonist som løper litt



Agenda
• NM Programmet og organisering

• Hva er spesielt med NM

• Hvorfor ble det ikke TV

• Erfaringer fra Tyrving-løpene
• Valg av arena

• Bemanningen

• Hva var bra og hva burde vært gjort på en annen måte



Tidsplan for NM uka





Hva er spesielt med NM

• Forholdsvis få deltakere – relativt lite løp
• Veldig mye med NM er likt som vanlige løp

• Krav om kvalitet og proff gjennomføring
• TV, tracking, storskjerm, bankett  

• Mulighet for gode sponsoravtaler



Løpsstatistikk

Langdistanse 238 deltakere (277 påmeldte)

Mellomdistanse kvalifisering 178 deltakere (211 påmeldte)

Mellomdistanse finale 334 deltakere (393 påmeldte)

Stafett 125 lag (375 løpere) (150 påmeldte)





Hvorfor ble det ikke TV?

• Tyrving/Asker hadde et ønske om TV-sending
• Krevende arenaforhold

• Kompetanse krevende

• Vanskelig dialog med NRK – uten garantier

• To arenaer – krevende å teste

Må planlegges tidlig og det må legges til rette hvis TV-sendingen skal bli 
god



Tidsplan for NM uka



Valg av arena

Påstand: «Det viktigste valget som gjøres»

- Møte sportslige krav
- Bra terreng, bra kart, gode løyper

- Møte forventning om fasiliteter på arena
- Skal være en proff ramme rundt arrangementet

- Tekniske forutsetninger
- Dekning, strøm, vann etc



Case: Arena Løvlia

Fantastisk flott arena (klassisk) med gode 
fasiliteter:

- Sportslig fokus med mulighet for gode løyper

- Strøm, vann, mobildekning

Krevende arena:

- Dårlige parkeringsforhold

- Ikke mulig med TV-sending

- Lang reiseveg for arrangører

- Behov for overnatting 







Bemanning
Ca. 70 personer involvert totalt

Ca. 50 personer involvert på løpsdagene

Tips 1 – Ha litt for mange folk og noen uten rolle – det blir et behov

Tips 2 – Planlegg hvor det er behov for folk på ulike tidspunkt

Tips 3 – Lær av dag 1 og ta med erfaring til senere dager





Hva er jeg fornøyd med

• To klubber
• Reduserer belastningen 

• Fornuftig å dele på kjernekompetanse

• Innleid tidtaking «et must»



Hva ville jeg gjort annerledes

• Testløp et år i forveien 

• Tettere dialog med skogeiere



Hva kan/bør endres

• Arrangert over to helger (ikke torsdag og fredag)

• Færre premier i seniorklassene

• Slutte med håndskrevet dipolm


