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Tønsberg Torv og Byskogen skole



• Løpene

– Arena

– EKT, start og mål

– Bemanning

– Speaker og lyd

– Markedsføring

• Løypelegging i bymiljø

• Karantene



Løpene

• Tønsberg Torv

– Utfordrende muligheter i to løpsområder

• Slottsfjellet

• Tønsberg sentrum

– Trang arena

• Byskogen skole

– Villa-/blokkstrøk med noe skogsareal

– Trang arena



Arena

• Viktig å ha arenaskisser klare tidlig, de kommer til å 
endre seg under prosessen

• Kommunikasjon underveis med NOF/TD/EKT/ 
speaker/løypelegger er viktig slik at alle er klar over 
endringer og kan komme med innspill

• Viktig at behovet for resurser er klart tidlig

– Strøm, gjerder, telt, seierspall, plassbehov

• Ikke egen kiosk på Torvet, samarbeid med 
omliggende salgssteder



Arena

• Tilgang til Torvet (gågate) med kjøretøyer var 
begrenset, fikk tillatelser fra Politi og kommune

• Bruken av arealene før og under løpet måtte 
koordineres med hver enkelt i samarbeid med 
kommunen

• Oppsett og bruk av høytaleranlegg måtte koordineres 
med politiet og kommunen



Arenautfordringer

• Forholdet til andre brukere (torvet)

• Avstand fra sistepost til mål

• Innløpets bredde, svinger i innløpet
– Bruk av gjerder med flat fot for å vinne plass

• Få plass til alle funksjonene på arenaen

• Publikumsarealer

• Gjennomløping

• Høytalerplassering



Torvet



Byskogen skole



EKT, start og mål

• EKT var innleid, EQ Timing

• Start og mål ble rigget i samarbeid med EKT, 
med noen lokale justeringer

• EKT med emiTag har en del utfordringer som 
må tas hensyn til



EKT, start og mål

• Visuell sikt fra EKT-vogn til innløp og mållinje, 
for at EKT lettere skal kunne fange opp 
problemer

• Plass til backup-crew som driver manuell 
“klokking”

• Plass til fotocelleregistrering

• Enkel tilgang fra EKT-vogn til andre EKT-
elementer, brikkeavlesning, 
fotocelleregistrering



EKT, start og mål

• Interferens for målsløyfesystemet, måtte lage 
tregjerder 5 meter fra målsløyfa

• Avstand fra målsløyfe for løpere som passerer 
ved gjennomløpning

• Løperens fart over mållinja og avstand til 
brikkeavlesning. Hadde innløp i motbakke for 
å senke farten slik at brikkeavlesning kunne 
være tettere på mållinja

• Plass til eventuell kø for avlesning



EKT, start og mål



Bemanning

• Viktig å få på plass ansvarlige personer for de 
store oppgavene tidlig

• Sprint i by krever mange postvakter

• Informasjon til postvaktene før, under og etter 
løpene
– SMS, facebook og lignende



Speaker, lydanlegg

• Ikke storskjerm

• Innleid speaker, Jørn Sundby

– Plassering i forhold til løype og løpere

– Lydbildet på arenaene

• Utegående reporter, Vidar Ullenrød



Markedsføring

• Utfordrende å få tunge avtaler tidlig

• Enkelt å selge startnummerreklame

• Setter spørsmålstegn ved nytten av et 
programblad, det meste av informasjon ligger 
på internett (Eventor/NM hjemmeside)



Løypelegging i bymiljø

• Planleggingen startet 2 år før

• Mange utfordringer med tanke på 
bevaringsverdige områder

• Kryssing av gater

• Kartkorrigeringer helt til siste slutt

• Til tross for tidlig start ble det hektisk mot 
slutten



Løypelegging i bymiljø

• Kommunikasjon

– NOF kunne vært tydeligere ved tildelingen av NM, 
spesielt med tanke på krav til kart og hvordan 
løpsområdet bør synfares

– NOF burde vært mye tydeligere på trykking kontra 
printing av løpskart



Karantene

• Sekretariat hadde sine oppgaver i 
karanteneområdet
– Løperen finner nødvendig informasjon på 

internett

• Karantenesystemet
– Avstander og løpsområdet
– Stort nok areal (arealkrav)
– Tilstrekkelig toalettfasiliteter
– Dusj ville vært et pluss
– Minimalt kiosksalg i karanteneområdet



Karantene

• Karantene på stafetten bør vurderes

• Oppvarming- og nedjoggings-områder?

• Trase mellom karantene og oppvarming ble 
oppfattet som oppvarmingsareal på søndag



Karantene



Oppsummering

• Aktuelle kontakter
– Politi, vegvesen, kommune, gårdeiere, butikkeiere, 

Riksantikvaren, ambulansetjenesten, offentlig transport

• Publikumsstafetten
– Få deltagere, anbefaler 1-2 individuelle A-løyper

• Samarbeidet med TD og NOF
• Løypeleggeroppgaven 

– Noen avklaringer tidlig i prosessen hadde gjort oppgaven 
enklere

• Reglene for arrangementet må være fastlagt og 
konkrete i god tid


