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Kort om oss
Heming Orientering

Startet med orientering i 1925

Eget idrettslag, tilknyttet IL Heming

I dag ca 200 aktive medlemmer

En typisk «ungdom og foreldre»-klubb

Stort spenn i aktiviteter og ferdigheter



Markere O-sporten
og Heming

Rekruttering

Økonomi

Vi har relativt mange 
sprintkart vs skogskart

Også mht videre 
kartutvikling

Det var vår tur! Penger & PR Sprint enklere 
enn skog

NOF manglet arrangør

Ca 10 år siden forrige 
større arrangement

Hvorfor NM sprint?
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2. Veien til NM
Et ikke helt optimalt strekk…



Eller, hvordan arrangere et NM tre ganger…

19. august 2019 Første epost fra Jan Arild

14. oktober 2019 Arrangementet formelt tildelt

Dato satt til 7.-9. mai 2021

12. mars 2020 Norge går i «lock down»…

Vinteren 2021 Norge stengt frem til uke 18

18. april 2021 Løpet utsettes!

Ny dato satt til 18.-20. juni 2021

28. mai 2021 Løpet utsettes en gang til

9. juni 2021 Endelig dato satt til 3.-5. sept. 2021



Hva er utfordringene med et NM under en pandemi?

Du vet ikke NÅR eller OM man kan arrangere…

Du vet ikke hvor mange deltakere du kan ha…

Du vet ikke hvor mye publikum du kan ha på arena…

Du vet ikke hvilke rammer/begrensninger man har med 
hensyn til et tidsskjema…

Du vet ikke hvilket servicetilbud (kiosk osv) du kan ha…

Du vet ikke om du kan ha publikumsløp eller andre aktiviteter…

Ikke akkurat enkelt å selge inn dette til eventuelle sponsorer…

Ei heller enkelt å budsjettere…



Covid-19: 4 hovedscenarier

1. Alt normalt
● Arrangementet kan gjennomføres uten noen begrensninger
● Fullt mesterskapsprogram
● Publikumsløp

2. Noe begrenset
● Arrangementet kan gjennomføres omtrent som løpene høsten 2020
● Tilnærmet fullt mesterskapsprogram
● Publikumsløp, maks 200 deltagere pr kohort på arena samtidig

3. Sterkt begrenset
● Arrangementet kan gjennomføres som løpene vinteren 2021
● Begrenset mesterskapsprogram («toppidrett»)
● Ikke publikum/publikumsløp

4. Avlysning/flyttes
● Arrangementet lar seg ikke gjennomføre på planlagt tidspunkt
● Flytting av arrangementet er beste alternativ



Alle gode ting er tre!



3. Hvordan gjorde vi det?



NM knockout-sprint
▲ Smestad skole

NM sprintstafett
▲ Skøyen skole/Frognerparken

Fredag 3. september

Lørdag 4. september

Søndag 5. september

NM sprint (individuelt)
▲ Hovseterdalen

Løpsprogram



Målsetning

Arrangere et mesterskap av høy kvalitet; 
både sportslig, teknisk og opplevelsesmessig.

Gjør det enkelt! Satse på det som betyr noe for o-løpere
▲ Kvalitet på kart og løyper – rettferdige forhold
▲ God planlegging av arena/karantene – logistikk
▲ God planlegging av teknisk gjennomføring
▲ Minimere risiko for skade/trafikkulykker i løpet

Resten kan gjøres om vi har kapasitet…
▲ Enkelt publikumsløp (lørdag etter finalen)
▲ Kiosksalg arena
▲ Bankett (nei!)



Hovedkomitéen

Leder HK
Harald E-F

Generalsekretær
Runa Skyttersæter

Smittevernsansvarlig
Marit Inngjerdingen

Løypeansvarlig
Øystein Myrvold

Kartansvarlig
Egil W. Iversen

Teknisk ansvarlig
Roger Østvold

Arena-ansvarlige
Nils Petter Fremming
Øystein Østermann

PR- & 
markedsansvarlig

TBA

Økonomiansvarlig
Elle Melbye

Løpsleder, dag 1
Anders Flågen

Løpsleder, dag 2 & 3
Christian Reusch

Ass. Løpsleder
Guro Harstad



Oversikt ansvarsområder

Leder HK

Generalsekretær

Sekretariat

Invitasjon/PM

Premier

Overnatting

Salg arena

Løypeansvarlig

Kart

Løyper

Postmateriell

Vakter

Prøveløpere

Teknisk 
ansvarlig

Start
veksling

Mål

Tidtaking

Resultatservice

Speaker

Arena-ansvarlig

Arena

Karantene

Merking

Parkering

Transport

PR- & markeds-
ansvarlig

Hjemmeside
SoMe

Presse

Foto

Sponsorer

PR/profilering

Økonomi-
ansvarlig

Budsjett

Kasserer

Søknader støtte

Løpsleder, 
Hovseter

Løpsleder, 
Smestad/Skøyen

NB! Ikke nødvendigvis en egen person/ansvarlig for alle boksene.



1
6

Tidtakertjenester Speaker Jan Arild Johnsen

Yngve Mobråthen

Ivar Maalen

EQ Timing Arne 
Sandvold

Teknisk delegerte

I tillegg fikk vi hjelp fra…



Bemanning

Vanskelig å få folk til å ta ansvar

Vanskelig å få folk til å forplikte seg
▲ Spesielt 2. og 3. gang…

Vi valgte å bruke en online «dugnadsportal»
▲ SignUp.com
▲ Krever litt struktur (og disiplin) fra start
▲ Fungerte bra (for mange)!

Vi kom godt i mål med bemanningen!
▲ To dager før arrangementet…



SignUp.com





Mer om 
arrangementene

NM sprint 2021



To terrengsperringer og tre arenaer

1
3

2



Viktig ved planlegging av arena

Vi brukte relativt mye tid på arenaplanlegging…
▲ Komplisering med Covid-19 og kohorter

Gjør det enkelt og «idiotsikkert»
▲ Folk vil se, og gå minst mulig

Viktig med speaker og god lyd
▲ Skaper stemning og «mesterskapsfølelse»

NB! Prioriter bemanning i karantene fremfor arena!
▲ Spesielt første dagen



Fredag 3. september:  NM sprint

Tidsplan:
▲ 10:00 Rigging starter
▲ 15:00 Alle funksjonærer på plass

Prøveløpere
▲ 16:00 Første start
▲ 19:00 Alle løpere i mål
▲ (19:30) Premieutdeling

Nedrigg/rigging lørdag



Lørdag 4. sept.:  NM knockout-sprint
Tidsplan:
▲ 07:30 Rigging starter
▲ 08:00 Alle funksjonærer på plass

Prøveløpere
▲ 09:00 Første start, prolog
▲ 12:00 Alle løpere i mål fra prolog

Flytting av poster / omrigg start
Prøveløpere

▲ 12:45 Start semifinaler
▲ 14:00 Alle løpere i mål fra semifinaler

Flytting av poster / omrigg start
Prøveløpere

▲ 15:30 Start finaler
▲ 15:50 Alle løpere i mål fra finaler
▲ 16:15 Publikumsløp
▲ 16:45 Premieutdeling

Nedrigg / rigging søndag



Søndag 5. sept.:  NM sprintstafett

Tidsplan:
▲ 08:30 Rigging starter
▲ 10:00 Alle funksjonærer på plass

Prøveløpere
▲ 11:00 Fellesstart
▲ 12:00 Alle løpere i mål
▲ 13:00 Premieutdeling

Nedrigg



Kart & løyper



Kart & løypelegging

Sprintkart er ferskvare!
▲ Utsettelse og «mer tid til forberedelser» er ingen fordel

Per Fosser!!! 😍😍
▲ En utrolig bra ressurs å ha på (i) laget

De siste korreksjonene ble gjort to dager før løpet…

Et meget godt og dedikert løypelegger-team:
▲ Kimme Arnesen
▲ Ulrik Astrup Arnesen
▲ Magnus Eide-Fredriksen & Kristian Østermann

Godt støttet av erfarne TD’er



Løyper og postvakter

Sjekk – og dobbeltsjekk – grunneierforhold!
▲ Hver eneste post
▲ Hvert eneste strekk

Spesielt mange negative på Oslo vest?
▲ Men mange var positive også!

Borettslag er spesielt krevende…
▲ Styre/styreleder
▲ Leietakere
▲ Vaktmester «Narvestad»

Godt organiserte løypevakter
▲ Erfarne rodeledere
▲ «Alle mann på post»



Forvent det uventede…



Teknisk



Mål & tidtaking

Målgang, tidtaking og resultatservice fungerte svært bra!

Vi opplevde ingen disk som følge av manglende 
stempling! 

Krevende å skulle håndtere to ulike EmiTag
▲ Krever ekstra bemanning

Fornøyd med bruk av EQtiming
▲ De la ned mange timer
▲ Men, sårbart med bare én person

Helt nødvendig med «prøvearrangement» før 
gjennomføring av knockoutsprint!

Bra speaker-team
▲ Arne Sandvold & Pia Skyttersæter Iversen



Start & «runner’s choice»

Gode rutiner i karanteneområdet letter jobben på start

Fordel med å bruke de samme funksjonærene flere dager

Krevende med 3 ulike startplasser lørdag…

Runner’s choice:

Krever gode rutiner og drillet personale

Vær ekstremt ryddig med hva som er nye og gamle kart

Kartregistrering fungerte godt!
▲ Startnummer og valgt kart ble ført inn i forhåndslaget

skjema, tatt bilde av og sendt pr mobil til tidtakerne i mål



Info & design 
NM sprint 2021



www.nmsprint2021.no



Eget «designprogram»



Oppsummering



Hva er vi spesielt fornøyd med?
Vi leverte på vår hovedmålsetning!
▲ Arrangere et mesterskap av høy kvalitet
▲ Sportslig og teknisk
▲ …planlagt og organisert på Teams!

God kvalitet på kart og løyper

«Kompakt» og tidseffektivt arrangement
▲ Til tross for tre arenaer

Gode støttespillere, internt og eksternt
▲ Erfarne og løsningsorienterte
▲ Ga tillit og muligheter for nye krefter i klubben

Pluss…
▲ Været! 🌞🌞
▲ Ingen smitteutbrudd
▲ Egne sportslige resultater



Hva ville vi gjort annerledes neste gang?
Generelt:

Unngå tre ulike arenaer (om mulig)
Enda grundigere kartlegging av borettslag og andre 
eiendommer.
Kunne jobbet enda bedre med en samlet 
bemanningsplan
Mer bemanning i karanteneområdet
Nattevakt på arena

Påvirket av Covid-19:
Startet (detalj-)planleggingen litt tidligere
PR og tilhørende arrangementer
Sponsorer



Men vi er 
fornøyde…

😊😊



Harald Eide-Fredriksen
930 54 441

orientering@heming.no
www.nmsprint2021.no

Spørsmål?

http://www.nmsprint2021.no/
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