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Planlegging, gjennomføring og utfordringer

• NC sprint og Knock-out sprint over to dager krever store områder
• Valg av arena som kan benyttes begge dagene
• Grov skisse over hvordan områdene skal benyttes fredag og lørdag

• En arena – og i praksis fire sprintløp
• Minst mulig gjenbruk av terreng

• Koble på Verdal kommune
• Arena for søndag
• Få på plass ansvarlig for de forskjellige arbeidsgruppene
• Kontakt opp mot TD’ene
• Informasjon og media

• Hjemmeside



Planlegging, gjennomføring og utfordringer

• Få på plass avtaler med kommune og motorsenter om bruk av arena

• VDG arbeidet
• Gjelder spesielt søndagens konkurranser

• Sjekke ut om det finnes sårbar natur

• Informasjon ut til grunneiere og rettighetshavere

• Få på plass første utgave av komplett mannskapsliste
• Få de forskjellige arbeidsgruppene i gang

• Starte arbeidet med innbydelsen og etter hvert PM’en

• Sponsing



Mannskapslister



Planlegging, gjennomføring og utfordringer

• Planlegging av starten må inn i tidlig fase
• Løypelegger kan ikke alene få bestemme startsted
• Startsjef må inn tidlig
• Endelig startsted avgjøres av løpsleder

• Start i Knock-out sprint krever god plass
• Ha mulighet til å sende semifinaler og finaler i forskjellige retninger

• Krever stort mannskap
• Mannskapet må drilles i testarrangement

• Krevende i forhold til pakking av kart
• Runners Choice krever et stort antall kart
• Må ha gode rutiner
• Startsjef sitt ansvar – pakking og håndtering av kart



Arena fredag og lørdag



Planlegging, gjennomføring og utfordringer

• Knock-out sprint teknisk krevende
• Nødvendig med en gjennomtenkt tidsplan

• Må ha litt buffer mellom heatene for å fange opp uforutsette hendelser

• Håndtering av Runners Choice ved målgang
• Det må tas en full gjennomgang av konkurransereglene, herunder 

diskreglementet

• Løpere må ha med kartet inn til mål – dette må inn i konkurransereglene for 
Knock-out sprint

• Krever erfarent mannskap
• Mannskapet må drilles i testarrangement



Område som skal brukes



Område som skal brukes



Arena fredag og lørdag



Samarbeid med Verdal kommune

• Parkeringsareal

• Vegstenging (annonsering Innherred og hjemmeside)

• Skilting, trafikk

• Arena 

• Strøm, bredbånd

• Lokaler, toalettfasiliteter

• Har en vaktmester tilgjengelig



Parkering
• Fredag og lørdag skal det parkeres på Verdal kommune sitt areal
• Kommunens ansatte parkerer andre steder den dagen
• Parkeringsbehovet vil være fra ca. kl. 14.00-20.00 på fredag og hele lørdag



Vegstenging og skilting



Sponsing



PM’en



Skilting 

• Lag detaljert skiltplan inn til arena og karanteneområde





Kvernmo motorsenter



Arena Kvernmo












