
Arrangørseminar 2022

Teams møte 16.nov



PROGRAM

• 1830 Velkommen

• 1835 Hovedløpet og OLL – våre erfaringer

• 1920 NM-uka – våre erfaringer

• 2005 Kaffepause

• 2015 NM sprint – våre erfaringer

• 2100 Nytt fra NOF

• 2155 Ferdig 



NYTTIG FRA NOF

• Arrangørmanual 2023 (kommer)

• Arrangørveileder – oppdatert høsten 2021

• Eventor – påmelding med 2 brikker

• Utstyr fra NOF

– 6 stk eRoc – fri bruk (har eLink, men bør ikke brukes)

– 7 stk ePost – fri bruk

– Lokalt nettverk på arena – fri bruk (Telenor)

– 30 stk tuchfree enheter, sprint – fri bruk

– Liveresultater (mer info senere)

– PC på start for sjekk av emiTag

– 60 GPS enheter

– Hjertestarter (oppbevares hos arrangørs helsepersonell)



EROC – SER SLIK UT



NYTTIG FRA NOF

• Hovedarrangører 2023 bes lage logo og opprette 

hjemmeside

• Arena salg 2023

• Arrangøravtaler lages og sendes ut ca 1.desember

• Husk at kart skal sendes kartutvalget til «skrivebords 

kontroll». Det jobbes med «veileder» for dette arbeidet.



LIVERESULATER

• For 2022 kan NOF tilby «valgfritt» system for liveresultater

• For de som velger å kjøre tidtaking i hovedarrangement selv så kan en 

velge system

• Liveresultater.no vil som hovedregel bli benyttet der arrangør leier 

tidtaker fra EOtiming eller Øksenholt, Liveresultater.no er utviklet av 

Erik Frøseth                                                                                         

kontaktinfo: erik@froseth.org tlf: 95197458

• LiveRes.live er utviklet av Pål Kittilsen og bygger på Emmalive som 

brukes i mange IOF arrangement, systemet kan benyttes av alle, det er 

mulig å inngå klubblisens hvis en ønsker å bruke det i flere løp, 

kontaktinfo: pål.kittilsen@gmail.com tlf: 95745855, se også egen 

presentasjon.

mailto:erik@froseth.org
mailto:pål.kittilsen@gmail.com
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EKSEMPEL FRA 2019

Eksempel

med 2 poster



EKSEMPEL FRA 2019

Eksempel

Med 1 post



EKESMPEL FRA 2019

Eksempel 

med felles siste

post for 

passering og mål



VINNERTIDER I SPRINT

• Eneste «sikre» måte å få korrekte vinnertider i sprint er å 

måle beste veivalg gjennom hele løype og ta litt høyde 

for stigning.

• NM Tønsberg

– H 21 løpt distanse 4240 (3140 luft) vinnertid 16:55, 102m

– D 21 løpt distanse 3770 (2730 luft) vinnertid 16:12, 90m

– H 20 løpt distanse 4266 (2860 luft) vinnertid 15:33, 97m

• VM sprint i Scottland

– H 21 løpt distanse 4100 meter, vinnertid 13:12, 25m

– D 21 løpt distanse 3800 meter, vinnertid 13:32, 25m

Rauland

– H 20 løpt distanse 4257 (2910 luft) vinnertid 14:31 85m



ERFARINGER FRA NM KNOCKOUT

• Knockout er gøy

• Føler at vi har funnet en god mal for NM

• Gafling i finalen – ikke krav, men fordel

• Adskilt karantene start og mål

• Bruk av 2 stk emiTag alle dager på NM sprint

• Ekstra PC for brikkesjekk før start, ingen disk pga dårlig 

brikke, noen ble byttet før start dag 1



KORONA OG VEIEN VIEDERE

• Vi er sannsynligvis ferdig med dette nå, i hvert fall i 

Norge


