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Innhold

• Alle løp fra samme arena – hvordan og hvorfor
• TV-produksjon – hvordan var det mulig?
• Hva er vi fornøyd med? Hva ville vi gjort annerledes?

• Avslutning: NM-film



Alle løp fra samme arena
Hvordan og hvorfor



Hvorfor en arena?
• Stor fordel å unngå flytting av arena 

underveis i arrangementet
• Mindre belastning på medlemmene. 
• I praksis ikke mulig for oss å flytte fra 

fredag 17:15 til start kl.10:00 lørdag 
morgen. 

(med f.eks 2 klubber med dublering av en 
del arenautstyr er det mulig)

• Arena kan bygges opp i forkant og gis 
høy kvalitet

• Med TV-produksjon kreves det 
planlegging og ordentlige gjerder for 
oppheng av reklame. Reklamesegl må 
henge pent (festes stramt oppe og 
nede)



- Alternativer for arenaHvordan?



Arena: Dalene gård, Kilebygda
Grunneier ønsket oss hjertelig velkommen!

- Gunstig med parkering inntil arena
- Grei adkomst med bil inn på arena (hadde vært vanskelig ved mye regn)
- Begrenset med inn- og utganger til arena for løypene



– Fordeling av terreng (kjerneområder)
- Trekke start unna arena

Samme arena 4 dager



Samme arena 4 dager
- 7 innløpinger
- 4 utløpinger

- Langdistanse får lange strekk inn 
til arena og ut fra passering

- Mellom kval får innløpingen som 
gir kortest løypelengde

- Mellom finale får de mest 
krevende inn- og utløpingene

- Stafett får lengre veivalgstrekk i 
starten

- Litt mindre viktig med 
«jomfruelige» innløpinger for 
stafett.



Gjenbruk av inn- og utløpinger for å redusere «ombygging»



TV-produksjon
Hvordan var det mulig?
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NRK Sponsorer





Arena



Oppbygging av arena

- Reklame mot kameraposisjoner
- Reklame bak løperne 
- Reklame mellom løper og 

kamera er ikke lov (NRK)



Økonomi TV-prosjekt

• Mva-regnskap! (alle 
fakturaer må gå via 
arrangør)

• Svært kort tid å selge inn 
sponsorplakater (juli-
august)

• Søkte ekstra 
tilskuddsmidler fra 
fylkeskommunen

TV-produksjon NM-uka 2021

Inntekter Beløp Mva
Sparebank1 TV-plakat 50 000         12 500       
Vianode TV-plakat 42 500         10 625       
Pfeizer TV-plakat 50 000         12 500       
Reiselivet Porsgrunn TV-plakat 50 000         12 500       
Silva Norway NUF Start 30 000         7 500         
VTOK Tilskuddsmidler 25 000         
VTFK Tilskuddsmidler 40 000         
NRK Senderettigheter 100 000       25 000       
Totalt 387 500       80 625       

Kostnader
Huldra Film AS faktura 350 000       87 500       
Co-produsent faktura 16 451         4 113         
Loggator AS faktura 10 000         2 500         
GPS-spotter honorar 10 000         
Grafikk & resultat faktura 12 000         3 000         
Reklamekostnader NRK Aktivum 7 100           1 775         
Tidtakerutstyr faktura 7 430           1 858         
Totalt 412 981       100 745    

Underskudd -25 481       
(søker NOF/andre om dekning)



Refleksjoner TV-produksjonen (1)
• Start tidlig!

• Ta med produsent inn i planlegging
• Få på plass grafikk med tid, kart, gps
• Få på plass mannskap og utstyr – prod-ass, grafikk, spottere, kamera/løpende 

kamera, studioprod.

• Start tidlig med sponsorer – lag pakker og hva en NRK sending kan gi 
til relevante aktører

• Tør å stå i utfordringen helt ut  – teknisk og økonomisk



Refleksjoner TV-produksjonen (2)
• Tenk på plassering og strekk i skogen tidlig 

• 4G dekning. Kanskje må gode o-terreng forkastes pga dårlig dekningsforhold
• Kabelstrekk til melde- og TV-poster
• Løpbare kamerastrekk som viser det vi vil ha fram

• Løypene våre var ferdige da TV-kom inn i bildet
• Store endringer ville ha lagd trøbbel for terrengfordelingen og inn-/utløpinger
• Kun småjusteringer på mellomdistansefinaleløypene
• Traseene for stafett ble beholdt, men en god del post- og strekkendringer for 

å få dekning på meldeposter.
• Kablet mellomtider til TV-postene



Tidsplan

NM-mellomdistanse, finaler, lørdag Føring TV-sending: Kun H/D21 løpere i skogen.



TV- og meldeposter mellom finale

- TV på start
- Løpende kameramann mot meldepost (13)
- TV på meldepost (13)
- TV på arena (2 stk)
- Løpendekameramann mot forvarsel (23)
- TV på forvarselpost

Strekk 12-13 er tilrettelagt for TV. 
- Åpent terreng. Enkel oversiktlig 13. post
- Juniorposter i nærheten ble fjernet før 

seniorene kom for å unngå å forvirre TV-
seeren med poster løperne ikke skal ha.

- Post 13, 23 og 18/24 ble kablet                   
(Ca 2.5km kabel)

- Alle meldeposter alle distanser ble testet 
med «ETR-koffert» før løypene var fryst



TV- og meldeposter stafett
- TV på start
- TV på 1. meldepost (3)
- Løpendekameramann mot melde TV-post (10)
- TV på 2. meldepost (10)
- TV på arena 2 stk
- TV på 3. meldepost
- Løpende kameramann med frirolle på sisterunda (åpent terreng)

- Post 3 og strekk 9-10 er tilrettelagt for TV. 
- Åpent terreng. Enkel oversiktlig 10. post
- Post 10 og 18 ble kablet (Ca 2.0 km kabel – gjenbruk av kabel fra lørdag)



Erfaringer
Hva er vi fornøyd med?
Hva ville vi gjort annerledes? 



Organisasjon NM orientering 2021
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Erfaringer
• Få kontroll på kart, løyper og arena tidlig

• Dialog med grunneiere og andre interessenter (VDG)
• Få kontroll på hogstplaner

• Jobb fram et godt konsept
• Sportslig kvalitet
• Gjennomførbart arrangementsteknisk

• Rigging/forberedelser i god tid
• Eksempel: 

• Bekkepasseringer kan klargjøres tidlig (juni)
• Rydding av stier/traseer
• Grovarbeid arena

• Vær raus med dugnadsgjengen
• Serverte lapskaus på riggedugnad arena



Erfaringer

• Innbydelse og PM underlag for planlegging
• Teknisk skriv; konkretisering av ansvar og innhold
• Utstyrsliste; sentralt arbeidsdokument i planleggingen
• Befaring med kontrollører ca 11 mnd i forkant; god involvering 

underveis. Løypene var «ferdig kontrollert» på forsommeren 2021.



Hva ville vi ha gjort annerledes
• Alle kart ble laserprintet. Fargekvalitet ble ikke som testtrykk gjort 3 mnd i 

forveien. Resulterte i at alle kart ble trykket på nytt en uke før NM noe som 
medførte unødvendig stress for løypeansvarlige. Legg inn margin for god 
kontroll og om nødvendig nytt opptrykk. Gjelder også ved Offset-trykk.

• Siste 4-5 årenes vinnertider i H19-20 er preget av Kasper, Lukas m.fl. Disse 
løypene kunne vært kortere. D19-20 var mest preget av at de beste var på 
jr. VM. Generelt er det bedre at løypene er 1-2 minutter for korte enn 
motsatt.

• Kohort problemstilling ble ikke tatt inn i planleggingen av arena 
opprinnelig. Ble gjort de siste ukene. Det skapte unødvendig frustrasjon.

• Selv om hovedfunksjoner var klar i lang tid ble bemanningsplan sent 
ferdigstilt (august). Kunne med fordel vært gjort tidligere for å unngå 
«stokkingen» av folk i siste perioden. 



Gode samarbeidspartnere viktig!
• Kommune / Fylkeskommune 

• Primært for finansiering og synlighet lokalt
• Premiering

• Lokalt preg – kvalitet viktig (det er tross alt et NM!!!)
• Rabatt/sponsorer

• Overnatting
• NM-hotell

• Bankett
• Samarbeid med Hjalmar Johansen vgs, restaurant og matfag & Skien vgs, musikklinja

• Arena
• Materiell til rigging (f.eks. gjerder, stilas, telt, mm) og profilering



NM-bekledning



Tusen takk!



Takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere!
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