


Hovedmål

• Lage et arrangement som 
opplevdes som et NM 

• Dele ut NM-medaljer!



Organisering

Løpsledelse

• Leder for hovedkomiteen kalte inn til møter, koordinerte 
arbeidet, hadde kontakt med NOF, og jobbet med å få inn 
funksjonærer hele veien inn mot arrangementet.

• Én løpsleder for hvert arrangement:
Ansvarlige for planlegging og gjennomføring av sine 
respektive løp (grunneierbrev, PM, instrukser), samarbeid 
med  løypelegger/sekretariat/ startansvarlig, utarbeiding av 
tidsplaner, avtaler om bruk av karanteneområde, 
busstransport etc.

• Én av løpslederne var koordinator for løpslederne. 
Utarbeidet maler for grunneierbrev, innbydelser, PM, 
instrukser og hadde kontakten med politiet. 

• Én av løypeleggerne var koordinator for løypeleggerne.

• En løpsleder hadde hovedansvar for kontakt med 
kommunen og utarbeiding av skiltplan. 



Ansvarsroller
Funksjon Navn

Hovedkomiteleder Grethe Paulsen Vie

Løpsleder NM sprint individuelt Anne Sætre

Løpsleder NM knockout-sprint Sigleif Steinsvåg

Løypelegger NM sprint individuelt John Arvid Djupesland

Løypelegger NM knockout-sprint Ivar Kvale

Løypelegger NM sprint stafett Randi Engløkk

Løpsleder NM sprint stafett Bjørn Egil Rossebø

Teknisk/tidtaging Frode Nysted

Ansvarlig post- og trafikkvakter Ingrid Eggen

Startansvarlig Magnar Sætre

Målansvarlig Erik Engløkk

Sekretariat Erik Vie

Arena Vegard Engesli

Web/IT Jon Magne Røvær Josephsen

Hovedfunksjoner:



Arena alle dager: Rådhusplassen
Positivt:

• Samme arena for alle tre løpsdagene

• Kunne rigge arena i god tid før første løp.

• Minimalt behov for endringer av arena mellom de tre 
løpsdagene.

• God plass til å ta imot mange løpere og lagledere (og 
publikum!)

• Kort avstand fra NM-hotell og til karanteneområde på NM 
Knockoutsprint

• Kommunal tilgang til strøm (og fiber, med stor velvilje fra 
Haugaland Kraft)

Utfordringer:

• Sentral plassering av arena og løpsområde gjorde at mange ble 
berørt av arrangementet.

• Mye utstyr sentralt plassert på arena medførte behov for vakt 
hele døgnet



Covid 19 og utfordringer

• Flytting av løpet fra mai til september (hotellet 
hadde heldigvis kapasitet!)

• Usikkerhet i forkant om det var mulig å 
gjennomføre

• Utarbeiding av smittevernplan og godkjenning av 
smittevernlege. Arrangementet og smittevernplan 
ble godkjent 20. august. Oppdatert smittevernplan 
ble send 24. september.

• Behov for omfattende smitteverntiltak, særlig 
under avvikling av stafetten.

• Behov for for-karantene både fredag og lørdag for 
å unngå at for mange var samlet i 
karanteneområdet samtidig



Sprint i trafikkert bysentrum
Positivt:

• Sprint midt i byen, på hverdag og lørdag: o-
løperne og sporten ble svært synlig i bybildet.

• Før Covid 19: hadde i utgangspunktet planer om 
å lage et arrangement med mye publikum  -
markedsføre o-sporten og klubben. Dette måtte 
tones helt ned. 

Utfordringer:

• Tillatelse fra politi, sperringer av gater + 
trafikkvakter (mange diskusjoner - For mange? 
For få?)

• Følgekrav: beredskapsplan (med risiko- og 
sårbarhetsanalyse). Ringe AMK hver morgen –
stort ansvar!

• Erfaring: hadde gjort det enklere for oss selv ved 
å arrangere i et mindre trafikkert område?



Eksempel på skjema – post- og trafikkvakter i knockout-finale



Eksempel på risiko- og sårbarhetsanalyse



Økonomi og sponsor

• Med Covid19, flytting av løpet og 
usikkerheten rundt avviklingen av 
arrangementet ble det vanskelig å gjøre en 
stor innsats for å få sponsorer. 

• Da det ble klart at vi fikk lov å arrangere, i 
slutten av august, sendte vi forespørsler til en 
rekke firma, og tilbød sponsorpakker på 
2500,-, 5000,- og 10 000,- kr. 

• Vi fikk overraskende god respons. De fleste 
valgte å støtte oss med kr. 10 000,-

• De fleste i ansvarsroller arrangerte et 
nasjonalt løp for første gang. Vi søkte om 
Voksenopplæringsmidler i etterkant, og fikk et 
godt økonomisk bidrag der.

• Overskudd på ca. 60 000,- (eks. kostnad kart)



Tre løpsdager, en arena - terrengfordeling

• Opprinnelig to dager med tre løp
• Individuell prolog
• Individuell finale
• Stafett

• Ønsket minst mulig overlapp 
utover felles Arena

• Kartlagt område delt i tre 
hovedområder for disse løpene

• Endret til tre dager og fem løp
• Område for planlagt ind. prolog 

utvidet og benyttet til knock-out
• Etter hvert ble områdene justert 

noe med mer overlapping



Tre løpsdager, en arena – terrengfordeling, forts.

• Individuelt løp med de lengste 
løypene ble planlagt med start i 
kartets NV ytterkant og gjennom 
vestre del av sentrum til Arena

• Området ble etter hvert utvidet 
noe med overlapp med KO og 
stafett inn mot Arena

• Løperne fikk her testet sprintløp 
gjennom de ulike utfordringene 
Haugesund sentrum kan by på



Tre løpsdager, en arena – terrengfordeling, forts.

• Knock-out løypene er relativt korte 
og ble først planlagt med et felles 
startsted og ulike runder inn til 
Arena

• Valgte etter hvert tre ulike 
startsteder for å utnytte de ulike 
terrengtypene og hindre mye 
overlapp

• Tildelt terreng måtte utvides noe 
• Utsettelsen av arrangementet 

grunnet Covid-19 var positivt for 
KO-delen av semifinalen da et nytt 
boligprosjekt godt egnet for KO ble 
ferdigstilt



Tre løpsdager, en arena – terrengfordeling, forts.

• Stafett terrenget planlagt med ei 
start sløyfe nord for Arena, 
passering arena og ei kortere sløyfe 
mot sør

• Plan ble holdt, men det ble noe 
mer overlapp av terreng med de to 
foregående dagene enn 
opprinnelig planlagt.

•

• OPPSUMERT SITTER VI IGJEN MED 
EN GOD FØLELSE PÅ UTNYTTELSE 
AV DE VARIERTE LØPSOMRÅDER 
KARTLAGT OMRÅDE HAR Å BY PÅ



Utfordringer med mye forbudte områder 
• Plan for sperring av gater for 

løperne ble undervurdert i starten 
av planleggingen

• Kun hovedgater med fartsgrense 
over 50 km/t ble vurdert som 
kritiske

• Sent i planleggingen ble det også 
anbefalt sperring av alle middels til 
sterkt trafikkerte gater i sentrum 
der vi har 30 km/t

• Vi fikk ordnet tillatelse til å sperre 
deler av gatene for biltrafikk for å 
redusere noe sperring for løperne

• Vi hadde et godt samarbeid med 
politi og kommune i dette arbeidet



Utfordringer med mye forbudte områder, forts. 

• For alle konkurransene ble 
kartene merket med forbudte 
områder

• Baser på dette ble alle 
krysninger bemannet, og egne 
instrukser og 
oppmerkingsanvisninger laget

• Anbefaler at framtidige 
arrangører tar utfordring løpere 
og trafikk med tidlig i 
planleggingen



Runners choice opp mot Emit

• KO semifinalen benyttet runners 
choice gafling

• For å ha god kontroll med hvilken 
løype den enkelte løper valgte ble det 
utarbeidet et registringsystem der de 
tre valgene løype 1, 2 og 3 ble 
benyttet sammen med klasse

• Løpsdagen ble det oppdaget at 
tidtagersystemet ikke taklet valgt 
løypeinndeling

• Ny løpende nummerering 1, 2, 3, 4, ... 
ble etablert

• Anbefaler god dialog med tidtager 
tidlig i prosessen for å låse system her



Koronatilpasninger
NM Individuelt

• Karanteneområde
• Karantenevert

• Forkarantene

• Buss

• Arena



Koronatilpasninger
NM Knockoutsprint

• Karanteneområde
• Karanteneverter

• Forkarantene

• Arena



Koronatilpasninger
NM Sprintstafett

• Arena
• Oppvarming

• Veksling

• Publikum
• PM og Speaker

• Start

• Veksling

• Kart



Erfaringer - utfordringer
• Arrangere helligdager eller helg

• Forbudte områder
• Merking på kart/i terrenget
• Kryssing av gater

• Antall funksjonærer
• Trafikk- og postvakter

• Ansvar for post- og trafikkvakter/merking i 
terrenget
• Bør fordeles på 2 personer. 
• Mye logistikk

• Kart og terreng –> «uanmeldte» bygge- og 
gravearbeid 

• EmiTag: Mange måtte låne ny brikke pga svakt 
signal



Erfaringer - tips
• Start arbeidet med PM tidlig

• Tidsplan

• Tidlig kontakt med politi og kommune 
• Sikkerhet
• Skiltplan
• Utstyr for merking i terrenget

• Tidlig kontakt med grunneiere 
• Tidkrevende, men viktig!

• Befaring 
• Løpsledere, løypeleggere, arenaansvarlig 

-> Samkjøre

• Funksjonærer
• Informasjonsmøte
• Instrukser



Erfaringer -
• Gode tilbakemeldinger

• Kart
• Løyper
• Arena
• Premieutdeling
• Kompakt arrangement

• Godt samarbeid med EQ-timing v/Arne 
Dirdal
• Tidtaking
• Resultater
• Livestreaming

• Speaker
• Sigmund Vister

• Løft for samholdet i klubben!
• Mange som ville bidra



Knockoutsprint: Erfaringer med start (Magnar)

• 3 løp på en dag

• 3 forskjellige starter

• Mye opp – og nedrigging

• Detaljert tidsskjema nødvendig

• Alle tildelt klare arbeidsoppgave

• Vi hadde trent på spesiell drill på 
forhånd (kartvalg i semifinalen) 















Starter lørdag, oppsummering:

• Krevende med 3 ulike startplasser som ble rigget opp og ned på kort tid. Forstart var alle 
steder lagt tett inntil selve starten, mindre enn 50 meter.

• Prologen var enkel å avvikle, nesten som en gjentagelse fra fredagens individuelle start. 
Lett tilrigging på plen. 

• Knockout (semifinale) var spennende og krevende, men vi hadde trent på rutinene 
(drillet) på forhånd og gjennomførte bra. 3 minutt mellom hvert heat er minimum, 
med 4 minutt ville det vært lettere. Tilrigging med kartene på campingbord fungerte 
godt.

• Finalen var lett, det var ikke så mange løpere igjen :). 
Det var mest arbeidskrevende på forstart der løperne også fikk utdelt GPS, men med god 
tid (10 min) mellom hvert heat, gikk dette fint.





Fornøyd arrangør!

• Vi er alt i alt veldig fornøyde med 
arrangementet. Det var teknisk krevende å 
arrangere, og krevde ressurser langt ut over 
egne klubbmedlemmer (200 medlemmer - 114 
funksjonærer)

• Vi opplevde at mange ønsket å stille opp og 
støtte klubben under arrangementet. Uten den 
store staben hadde dette ikke latt seg 
gjennomføre, og innsatsviljen og samarbeidet 
var en flott opplevelse og et løft for klubben


