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O-Festivalen 2018 Fossum IF 
Erfaringer og tips 
 
NOF arrangørseminar, 21. oktober 2018 
Christian Jomaas, leder hovedkomiteen 

 
Foto: Lucie Størmer 
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Sprint 

Fornebu 

Fredag  

Langdistanse 

Skytterkollen 

Lørdag 

 

World Ranking Event og Norgescup junior/ senior alle dager 

Mellomdistanse 

Skytterkollen 

Søndag 
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Fossums målsetninger for O-Festivalen 2018 

1. Gjennomføre et teknisk godt arrangement 

 

2. Som deltagerne husker 

 

3. Bidra til å bringe Norsk Orientering fremover 

 

4. Styrke samholdet i klubben, og legge et økonomisk grunnlag for drift av 
o-gruppen fremover   
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Organisasjon 
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Markedsføring 

 Egen O-Festival t-skjorte 

 Egen dronefilm (Elias 
Mølnvik) 

 Egen fotograf (Lucie 
Størmer) 

 Egen journalist (Trond 
Brevik) 

 Egen O-festival-hit 
(Martin Borge Heir) 

 250 ivrige Fossumere 

 

https://open.spotify.com/album/2c7fAFatNVrtEmEHYognhu 

https://vimeo.com/266011820 

https://open.spotify.com/album/2c7fAFatNVrtEmEHYognhu
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Innbydelse og PM – start tidlig 

 Kjernen i informasjon til deltagere 

 Skal gi all nødvendig informasjon  om arrangementet 

 Skal være på norsk og engelsk 

 PM publiseres senest samtidig md startlistene 

Ha en ansvarlig + system for hvem som bidrar og hvordan 

 Involver TD og NOF, de har ofte gode innspill 
PM PM engelsk 

PM ungdomsarrangement PM lagkonkurranse 



 

7 

7500 deltagere over 3 dager 

 Veldig fornøyd med 
deltagelsen 

 Aktiv markedsføring i mange 
kanaler 

 250+ direktepåmeldinger 
lørdag/ søndag 

 Skulle holdt påmelding i 
Eventor åpent for 
direkteklasser frem til 
løpsdagen 

 Været løpsdagen viktig 

 

 

2015 1) 2016 2017 2018 2018

Nydalen Sarpsborg Oppdal Fossum Fossum

Startende Påmeldt Påmeldt Påmeldt per dag

Sprint 1 488 1 276 1 390 1 635 2 052

Sprint elite  322  374  359  417

Lang 2 074 1 895 1 638 2 148 2 558

Lang elite  376  387  334  410

Mellom 1 798 1 767 1 570 1 949 2 391

Mellom elite  275  431  371  442

Sum 6 333 6 130 5 667 7 001 7 001

Ungdomsarrangement  224

Lagkonkurranse  240

Equinor  40

Totalt påmeldinger 7 505
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Kart og løyper 

Gode tilbakemeldinger på kart og 
løyper…og terreng 

 Morsom Fjord-o-sprint på Fornebu 

 «Det beste Bærumsmarka har å by på» 

 Erfarne og nøyaktige løypeleggere 

 Mange sterke meninger 

 900 kommentarer til kartet 

 «Fjern skrent fra terreng» iverksatt 

 Viktig med kartkoordinator 

 Bindeledd mellom synfarer, 
løypelegger, kartlayout og trykk 

 Vi manglet rollen, skapte ekstraarbeid 
og merkostnader 
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Terreng – Bærumsmarka på sitt beste 

Gode tilbakemeldinger 

 Få det beste ut av hva vi har 

 Fjord-o-sprint i spektakulære 
omgivelser på Fornebu ved 
Oslofjorden fredag 

 Lang- og mellomdistanse lørdag 
og søndag fra Skytterkollen 

Gå heller litt ekstra til start for 
å få gode løyper 

 Prøvekart 

 Angivelse av hvor langt igjen 
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Print av kart vs offset-trykk 

 Stor diskusjon 

 Print utbredt i utlandet 

 Kostnad ved å printe ikke vesentlig dyrere enn Offset 

 Eliten skal uansett ha Offset 

 Print frigjør MYE interne pakkeressurser 

 Fremdeles få som kan printe i god kvalitet 

 Mange fallgruber ift å få farger rett etc 

 Ta valg av papir tidlig for å sikre at printer har nok papir 

 Valg av riktig papirtype viktig for kvaliteten 

 Kvaliteten blir stadig bedre 

 Valgte print utfra erfaringer fra Pinseløpene på Kongsberg 

 Printet hos Jurg Luchsinger 

 Løse plastlommer på start for de som ønsket 

 Dispensasjonssøknad sendt NOF 

 Godkjent av NOF kartråd (Terje Mathiesen) 

Ha nok kart 

 …og beredskap for å kunne printe mer ved behov 

 Print av kart er kommet for å bli 
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Arena sprint Fornebu 

God avtale med Scandic Fornebu 

 Gratis leie, kick back på romsalg 

 Kombinert inne/ utearena fungerte bra 

 Det aller meste rigget torsdag kveld 

 Begrenset uteareal, måtte «styre» løperne 

 Avhengig av velvilje fra Rolfsbukta 
Velforening, løyper tilpasset 

 Postbukker måtte festes ekstra pga vind 
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Emit Touchfree sprint 

 Første Touchfree o-arrangement 
i nasjonal skala på sprinten 

 Krevde parring av brikker med 
strekkoder på startnummer 

 Positiv erfaring, færre disk enn 
forventet 

 Touchfree gjør sprint 
morsommere 

 Teknologien i utvikling, men 
Touchfree er fremtiden 
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Tidtagning, start og mål 

 Avtale med EMIT 

 Gir trygghet, særlig ift Touchfree 

 Alternativet hadde vært MANGE interne timer 

 Livelox og GPS klargjort på forhånd 

 Bjarte (tid) og Henning (parring brikker) 

 Dagfinn (med kone) frivillig 

 Ansvarlig: Einar Gisholt (mål), Erling Katla(start) 

 Speaker  

 Jørn Sundby (proff &erfaren) 

 Oda Modalsli (praktisk info) 

 Johan Mikkelsen (stunt) 



 

14 

Arena skog Skytterkollen 

Godt samarbeid med Løvenskioldbanen 

 Begrenset tid til å rigge - gikk bra 

 Fikk tilgang fredag kl 16 

 Flytte funksjoner fra Fornebu fredag kveld 

  Velg én arena hvis mulig, start rigging tidlig 

 Bruk tid på grunneiere   

 Få innsikt i hugstplaner 

 Ting som bare måtte fikses 

 Dårlig dekning – mast på plass dagen før løpet! 

 Lerduer....veldig mange lerduer 

 Piggtråd – rydding og merking 

 Arenasjefer Hans Olav Krogsæter/ Terje 
Brende «vi fikser det» 
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Løpskontor 

 Mange direktepåmeldinger 

 250 lørdag, 270 søndag 

 Påmelding i Eventor burde vært åpent  
lenger for direkteklasser, ville gjort 
løpsdagene enklere for løpskontoret 

 Sett av nok ressurser på løpskontoret til å 
registrere endringer i Eventor  

 Startnummer brukt for å parre EmitTag-
brikker på sprinten fredag 

‣ Nye startnummer hver dag for eliten 

 Forenkling 

 Vi hadde lagsposer hver dag – 
nødvendig? 

 PM og klubbvise startlister hver dag 
trenger ikke ligge i lagsposer 

 Merking på arena kunne vært gjort mer 
enhetlig, særlig arena fredag 

 Ansvarlig: Eldri Holo/ Gunhild Kvålsgard 
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Ungdomsarrangement og premieutdeling lørdag kveld 

 Vi ønsket å lage O-fest i Bærum 

 Noe ungdommen husker 

 Mer enn bare 3-o løp 

 Sosiale viktig 

Ungdomsarrangement 13-16 år 

 På stranda på Fornebu 

 Volleyball og div aktiviteter 

 Egen DJ 

 St Hansbål 

 Chill opplegg, ikke for organisert 

 250 deltagere 

 Premieutdeling 13-20 år 

 Sprint og  lang 

 24 klasser på under 1 time 

 Ansvarlig: Kristine Romøren 
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Lagkonkurranse 

 Viktig og veldig morsomt 

 65 lag a 3-5 barn fra 8 til 12 år 

 Splæsje-myr 

Målgang etter at Eliten var i mål lørdag 

 Is til alle 

 Skikkelig TIO-stemning 

 Ansvarlig: Katrine Bakke 
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Barnas O Festival 

Masse morsomme aktiviteter 

 Hinderløype fra DNB 

 O-Labyrint 

 Småtroll 

 Skyteplass ballonger 

 Balanseline 

 Diverse leker 

 Barnepass 

 Veldig gode tilbakemeldinger fra 
deltagerne 

 Ansvarlig: Sigrid Vie 
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Salg 

 Sunt, smil, service 

Gode samarbeidsavtaler (Stabburet, Baker Hansen) 

 Mest mulig returavtaler 

 Sjekk værmelding før endelig bestilling 

 Kiosk gikk tom for brus/ annet både lørdag og søndag 

 Vipps er kommet for å bli (kiosk, parkering) 

 Viktig økonomisk bidrag 

 Ansvarlig: Åse Norrud 
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Premiering 

 Premier 

 Fossum jubileumsmedaljer 

 Gavepremier fra Hadeland/ 
Magnor 

 Sport8-gavekort i Norgescupen 

 Diverse gavepremier (Dnb etc) 

 

Utdeling 

 D/H 13-16 + 17-20E sprint/ lang på 
stranda lørdag kveld 

‣ 24 klasser på under 1 time 

 Under 12 år ved målgang (til alle) 

 Resten løpende på arena 

 

 Ansvarlig: Trond Myhre 
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Bemanning 

 Stor og viktig oppgave, start tidlig 

 250 funksjonærer , inklusive besteforeldre, 
naboer, seniorer, gamle medlemmer og 
småsøsken (vær kreative)  

 Fossum heldige som har mange og gode 
ressurser i klubben 

 Viktig at bemanningssjefen kjenner 
klubbens medlemmer godt 

 Funksjonær-kickoff på Fornebu med mat, 
hygge og viktig informasjon 

 Funksjonærbevis/ navneskilt til alle 

Husk at dette er frivillig arbeid 

 Ros funker bedre enn ris 

 Fossum minnemedaljer til alle 

 Ansvarlig: Cecilie Kverme 
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Løperdrikke 

De harde fakta 

 12500 drikkebeger 

 225 flasker saft a 1,5 liter 

 …kunne hatt noe mer 

 10 drikkeposter lang + mål 

 Stolper til å plassere drikkebeger 

 Løypeleggere – ta hensyn til at utstyr 
skal bæres ut ved plassering av 
drikkeposter 

 Ansvarlig: Turid Williksen 
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Presse og media 

 

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-
oestlandssendingen/DKOA01012518/22-06-2018#t=1h31m36.88s 

https://tse1.mm.bing.net/th?id=OIP.izmrQDi1I0PDefB9XlK9FwHaD4&w=221&h=110&c=8&rs=1&qlt=90&pid=3.1&rm=2
https://www.bing.com/images/search?q=nrk+logo&id=FDB9E50DF8255A512FBD321ECCAABC586C2ABBB8&FORM=IQFRBA
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Samarbeidspartnere 

http://lerduebanen.no/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=C/0G1ECB&id=2330590EB94B5E7C9D10832D7003AFC6303A5F27&thid=OIP.C_0G1ECBhI0IRUJ2blFrxQHaEK&q=dnb+logo&simid=608007912001439477&selectedIndex=0
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiN_bW5xdrZAhXCDpoKHb4IAYUQjRwIBg&url=http://orientering.no/forbund/sponsorer-og-samarbeidspartnere/&psig=AOvVaw04W9o8DFJ-oy6A11arNwl3&ust=1520523462163755
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=HYPt71Nl&id=EF25AFE57F5D7E1BB33A98CE53999C9666AB98CB&thid=OIP.HYPt71Nl7FTVty-kWzDScAHaB9&q=sport8&simid=608038054108990891&selectedIndex=19
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LDj34vPn&id=FCE876E1AAC6BF0FEA5E19A5A95045CE27216306&thid=OIP.LDj34vPnJH6l438vJeY-zgHaEU&q=telenor&simid=607999360753207270&selectedIndex=3
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Økonomi – mange bekker små… 

Equinorsprinten – 20 nasjonaliteter 

Tilovers-varer 

Toaletter - sparte 50.000+ Nordby kjøpesenter – 
harryhandel 

Kjøp av 50 Touchfree-enheter 
Innkjøp til kostpris 
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Regnskap 

 Vær kreativ på inntektssiden  

 Equinor-sprinten 

 Sparebankstiftelsen (Touchfree-enheter)  

 Almissenes tid er forbi 

 Fokus på å holde kostnadene nede 

 HIBAS (doer) 

 Stabburet (varer) 

 Baker Hansen (varer) 

 Magnor/ Hadeland (premier) 

 + MYE egeninnsats (bake selv, låne utstyr av 
naboen og på jobben…) 

 Betydelig bidrag fra Sport8  

Godt økonomisk resultat 

 3-årsavtaler med samarbeidspartnere til klubben 
holdt utenom 

 Alle kostander til kart + investeringer belastet 
regnskapet 

 Viktig bidrag til drift av klubben de neste årene 

 

Foreløpig per 20. oktober 2018 

O-festivalen 2018 Inntekter Kostnader Netto

Startkontigenter 1 672 405 -501 722 1 170 684

Samarbeidspartnere 303 674 303 674

Salg/ kafe 260 214 -92 336 167 878

Parkering 99 990 -3 532 96 458

EMIT, salg/ leie brikker 112 350 -141 695 -29 345

Ungdomsarrangement 25 110 -13 199 11 911

Barnefestival 17 210 -9 268 7 942

Kart & synfaring 0 -435 470 -435 470

Trykking kart/ startnummer 0 -167 449 -167 449

Kommunale og spillmidler 204 000 0 204 000

Arena 0 -190 168 -190 168

Investeringer 0 -69 059 -69 059

Markedsføring -86 300 -86 300

Premier -102 949 -102 949

Funksjonærutgifter og diverse 4879 -47 260 -42 381

Sum 2 699 832 -1 860 404 839 428
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Parkering 

Gode parkeringsfasiliteter 

 Tilgang på KLP-tomta rett ved sprintarena Fornebu 

 Nok plass på Skytterkollen, krevde dog organisering 

 Bruk Vipps – cashbetaling er historie 

 Sjekk av betaling kun ved utkjøring for best mulig flyt 

 Planlegging, og nok ressurser i kjerneperioder (ankomst) 

 Ansvarlig: Bernhard Nilsen 

Sanitet 

 Lite å gjøre – bra! 

 Ha nok isposer – o-løpere tråkker over 

 Nytt regelverk for prosedyre for sanitet (krav til arrangør), viktig 
at ansvarlige kjenner dette 

Ny verdensrekord? 

 Øystein Rapp, Raumar - ferdig sydd 21 minutter etter start på 
sprinten på Fornebu 

 Ansvarlig: Tale Torjussen 
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Materiell 

Mye utstyr! 

 400 postenheter for Emit-brikke 

 Brukte rundt 300 av disse i arrangementet 

 115 Touchfree-enheter 

 400 postskjermer 

 110 bukker til bruk på sprinten 

 Lånte utstyr fra 8 klubber i Oslo og Akershus 
+ NOF og EMIT 

 Viktig med dedikert ressurs som holder 
kontroll på alle poster/skjermer 

 Søkte om – og fikk – 50.000 kr av 
Sparebankstiftelsen til å kjøpe inn 50 stk 
EMIT TouchFree-enheter 

 Ansvarlig: Håkon Jendal 
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Samarbeid med NOF og TD 

 Veldig nyttig samarbeid med NOF og TD 

 Jan Arild Johnsen, NOF 

 Ivar Haugen, NOF 

 Petter Fure, TD sprint 

 Berit Danielsen/ Per Kr. Ekeberg, TD skog 

 Betydelig erfaringsbase, som vi som o-
arrangører kunne benytte oss av 

 Bestemte meninger 

 En tanke konservative (refleksjon av o-Norge) 

 Men velbegrunnet og til betydelig hjelp for oss 
som arrangører 

 Ingen tvil om at samarbeidet med NOF og 
TD gjorde O-Festivalen bedre 
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Betalingsløsning i Eventor – årets julegave til o-Norge? 

 Vi elsker Eventor, men…. 

Online forhåndsbetaling vel etablert i de fleste 
idretter og i samfunnet for øvrig 

 Brukerne er vant til å betale på forhånd 

 Vil spare MYE unødig arbeid for arrangører og 
klubber  

 Bedre likviditet 

Mindre tap pga. manglende betaling 

 Kan velge «Klubben betaler», som i MinIdrett 

 SISTE: NOF har nå iverksatt prosjekt betaling i 
Eventor – dvs dette skjer nå  

NYHET: NÅ MED 
BETALINGSLØSNING 
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«Stå på helt inn» 

 

Skytterkollen søndag kl 1600 – 2 timer etter mellomdistansen 
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O Festivalen 2018 Fossum IF 
Mål og oppsummering 

1. Gjennomføre et teknisk godt arrangement 
 7500 deltagere over tre dager 

 Gode tilbakemeldinger på kart, løyper og arrangement   

2. Som deltagerne husker 
 Ungdomsarrangement og premieutdeling på stranden på 

Fornebu 

 Lagkonkurranse med Tio-stemning 

 World Ranking Event og Norgescup jr/ sr alle dager 

3. Bidra til å bringe Norsk Orientering fremover 
 Første fullskala Touchfree-arrangement i Norge 

 Print av kart er kommet for å bli 

 Prosjekt for forhåndsbetaling i Eventor nå iverksatt av NOF 

4. Styrke samholdet i klubben, og legge et økonomisk 
grunnlag for drift av o-gruppen fremover   
 Smil, entusiasme og stolthet blant klubbens medlemmer 

 Godt økonomisk resultat 



 

33 

Viteboken gir detaljene 
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O Festivalen 2018 Fossum IF 
Kontaktpersoner 

Leder hovedkomiteen                       Christian Jomaas               901 98 406 

Løpsleder sprint  Olav Hasaas  951 09 562 

Løpsleder lang/ mellom  Harald Bakke  480 88 577 

   Maria Brodin  484 00 203  

Løypelegger sprint  Ivar Mølnvik  916 29 327 

Løypelegger lang  Øystein Holo  997 23 692 

Løypelegger mellom  Kjersti Hov  918 24 134 

Økonomi    Marianne Michelsen 480 02 471 

Informasjon   Trond Brevik                      975 43 057 

Altmuligmann   Sigbjørn Modalsli 920 99 135 

Bemanning   Cecilie Kverme  416 42 636 

Mål/ EMIT   Einar Gisholt   911 59 095 

Start   Erling Katla  952 86 640 

Arena   Han Olav Krogsæter  913 02 899 

Løpskontor   Eldri Holo  970 96 895 

Salg   Åse Norrud  970 37 987 

Lagkonkurranse  Katrine Bakke  454 01 326 

Barnas O-Festival  Sigrid Vie  992 28 284  

Parkering   Bernhard Nilsen 913 72 241  


