
Husk smittevern!
Hold 1 meter avstand



Hovedløp og O-landsleir 2020

Hovedløp og 
O-landsleir på Lørenskog

31. juli – 4. august 2020
Arrangør: Østmarka OK



Tidslinje

Før 2020

• Søknad
• 2018 - Avtaler om kart
• 2019

• Løypelegging
• Planlegging
• Promotering
• Sosiale media
• Sponsorjakt

2020

• 12. mars: BRÅSTOPP!
• 23. mars: 1. avlyste møte
• 14. april: Møte med kretser,

• Alt i uvissa, deadline 1.mai
• 1. mai: Alt i uvissa
• 15. mai: Vi setter fart

• Smittevernsplan
• Start og stopp ...
• 20. juni siste fulle stopp
• 31. juli - 4.aug
• 14 aug: Slutt 

smitteovervåkning



Smittevern først!

Avstand

Kohorter

Storkohorter

Prinsipper



Treningsgruppene

Kretser og årskull

AOOK

Kohorter og Storkohorter



Nett

Infosenter

Innsjekk og info



Avtalt ankomst og avreise 

Ekstra buss på avreise

Transport



CA 280 pers på Triaden

2-4 manns rom

Ikke lov med besøk på rommet

Overnatting



Bespisning

Kohorter

Rom og tider

Mye og sunn mat viktig 

(f.eks, grovt brød)



O-løp pågår!
Vis hensyn



Smitteverntiltak

Transport og logistikk

Helhetlig planlegging 

Det sportslige

HL - Langdistanse



Påmeldingsfristen for tight

Drilling av mannskap

Informasjon internt/eksternt

Avhengig av nøkkelpersoner

HL - Langdistanse



HL - Langdistanse



Merking til start/arena

Tidsplan vs smittevern

Arenapassering

HL - Sprint



HL - Sprint



To arrangement samtidig

Skog (trening) og Park (Aktivitet)

Personell og forenkling

Aktivitets og treningsdager



Sprint

KanO

Bading

Frisbee

Aktivitets og treningsdager

Samarbeid

Styrke

Oppgaveløype

Aktivitetsløype





Rebusløype

MorO

Treningsløype

PreO

Aktivitets og treningsdager



Aktivitets og treningsdager



240 økter/roller fordelt på 

nesten 110 personer.

Informasjonsbehov!

Bemanning



Økte utgifter, lavere inntekter

Klarte ca netto 0,

før Koronastøtte

Økonomi



● Arrangementet var vellykket. 

● Ungdommen fikk det vi kunne berge av 

opplevelsene.

● Å arrangere HL/OLL under en pandemi 

krever nær uendelig mye ekstraarbeid.

● Regionaliseringen av treningsgruppene bør 

føres videre (viktigst for de yngre)

Oppsummering, overordnet



● Spesielle behov i påmeldingen

● Informasjon som påvirker hva utøverne skal 

ha med må komme i god tid.

● Lag en plan for sosiale medier og følg den. 

Ha faste tider for publisering.

● Lag en plan for alle dokumenter som skal 

legges ut på nettsider eller i Eventor, med 

frister på når de må være på plass.

Oppsummering (informasjon)



● Foto

○ Bilder er viktig for deltakere og de som 

sitter hjemme. Lei inn fotograf om det 

ikke finnes i klubben. 

○ Legg også inn en melding om foto i 

påmelding, slik at de som ønsker det kan 

reservere seg mot at det blir tatt bilder.

● Livestream?

Oppsummering (informasjon)



● Ha en klar og omforent forventning til hva de 

ulike delene av arrangementet har ansvar for, 

og hvor i organisasjonen ulike avgjørelser skal 

tas.

● Ikke undervurder arbeidet med å få nok 

frivillige.

● Bli enig om opplegget, og hold det.

● Avtaler (f.eks. med skoler)

Oppsummering (organisasjon)



Husk smittevern!
Hold 1 meter avstand






