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Oppstart og etablering/grovplanlegging

2019: Vi ble spurt om å ta på oss NM sprint 2021 eller 2022. Vi søkte 
om NM sprint 2022 og fikk dette tildelt oktober 2019.

Hovedkomiteen var på plass med følgende oppgaver: 

Løpsleder; Kontrollerte og styrte fremdrift i finplanleggingen

Løypelegger; Utkast til løyper, samlingsplass, startplasser m.m.

Startansvarlig; Spesielt fokus på knockout sprinten. 

Målansvarlig; Leie inn hjelp eller ansvar selv? 

Økonomi ansvarlig; Lage grovbudsjett basert på Sandnes 2018.

Leder hovedkom.; Ordne bemanning til alle ansvarsområder



Bemanning av arr. komite - forberedelser
2020: 

Ansvarlige for alle funksjoner kom på plass. 

Søkte kretsen om ‘Km sprint helg’ i 2021 for trening.

Første befaring med NOF.

Kontakt med kommunen om alle forhold – økonomi, plassering 
av arenaer, media, utbygginger, media etc. etc.

2021: 

jun: NM status for seniorene flyttet - NRKs NM-uka

aug: Befaring av området med NOF, Jan -Arild

sept: KM sprint på Eidsvoll

okt: Oppstart finplanleggingen med månedlige fellesmøter

Funksjon

Hovedkomiteleder - HK

Løpsleder - HK

Løpsleder, ass.

Løpsleder, ass.

Løypelegger - HK

Postutsetting

Økonomi - HK

Post- og trafikkvakter

Start - HK

Mål - HK

Teknisk / tidtager

Speaker

Løpskontor

Arena / -produksjon

Salg – boder

Premier

Parkering

Informasjon

Pressekontakt

Web / IT

Karanteneomr.

Bemanning

Sanitet (Smittev.)



Oppstart finplanlegging
27. okt.: Første fellesmøte. NM konseptet ble presentert av HK. 

Hver enkelte ansvarlig/-e fikk oppgaven med finplanlegging av sitt 
ansvarsområde. 

Bemanning: Hvor mange vil du/dere ha behov av for at 
oppgavene blir gjennomført på en god måte (uten 
stress).

Tidsplan: Hvilken tidsplan legger du/dere på konkurransedagene

Utstyr: Hva vil dere trenge av utstyr? Hva har vi av utstyr i 
lokalklubbene og hva må anskaffes?

Økonomi: Hva koster utstyret som må anskaffes?

Arbeidsfordeling: Hvordan løser du/dere deres arbeidsoppgaver?



Oppstart finplanlegging
Møteplan ble presentert i første møte: 
27. Oktober, 24. November, 15. Desember, 26. Januar, 23. Februar, 30. Mars, 6. April, 20. 
April, 27. April.

Hensikten var å få en trygg fremdrift for alle med 
ansvar fordi bemanningen bestod av både erfarne 
og uerfarne medlemmer. (erfaringsoverføring).

Alle ansvarlige møtte stort sett hver gang og bidro 
med svar/innspill til andre ansvarsområder. Målet 
var at ingenting skulle ‘falle mellom stolene’. 

Erfaring: 

Det fungerte etter hensikten. Helt uventede 
spørsmål kom opp og ble enten besvart der og da, 
eller notert i ‘sjekkes opp’ listen.



NM sprint – 5 løp på 3 dager innenfor samme 
område

• Terrenginndeling:

• Finne flere områder 
med muligheter for 
gode strekk

• 1 eller 2 arenaer 
(mulighet for ulike 
innløp)

• Kollektivknutepunkt

• Karanteneområde

• Adkomst arena

• Dialog med kontrollører



Positive erfaringer
• Gode tilbakemeldinger fra løperne

• God dialog med kommunen/ planer 
innenfor området

• Fanget opp endringer tidsnok

• Veivalgene på slutten av stafetten ble 
akkurat så avgjørende som forutsatt

• Alle «mulige» veivalg ble løpt

• Ingen klager fra beboere/ borettslag eller 
andre

• Forbudt-områder/ olivengrønt: Merket 
med bånd og teltplugger/ 
strømgjerdestolper. Ganske omfattende 
for 5 løp. Merket kvelden før. Ikke noe var 
fjernet.



Saker som kunne fungert bedre/ mulige
forbedringspunkter for senere arrangører

• Starte dialog med grunneiere/ borettslag 
tidligere (kom aldri i gang…)

• 1. møte 4. nov. 2021

• Siste avklaringer ca. 1 måned før NM 
(lovlig seint)

• Kort tidsrom mellom siste målgang 
semifinale/ 1. start finale KO-sprint (noen 
løpere fikk trolig sett hvor prøveløperne 
kom inn før de gikk til karantene)

• Vannfaste kart kan ikke stiftes opp til 
stafettveksling (må rulles, 2 stk revnet i 
vekslingen)



Vegkryssinger
• Mange Fylkesveger i Jessheim sentrum – prosess 

med tillatelse til vegkryssinger fra SVV/ Viken FK

• SVV gir ikke tillatelse til at vakter kan stoppe 
trafikken

• Fredag ettermiddagsrush

• Erfaringen var at noen steder måtte vaktene 
gripe inn og stoppe trafikken likevel

• Det er ikke mulig å forutse alle trafikkfarlige 
steder midt i rush, må ha noen vakter som kan 
rykke ut (for eksempel ved utkjøring fra et P-hus 
(løypelegger ikke klar over at utkjøringen var 
der))

• Envegs-regulering som oppstod en uke før NM 
medførte stor trafikk i en gate hvor dette ikke var 
forutsett

• (Kunne også fått bedre løyper om denne envegs-
reguleringen hadde blitt fanget opp tidligere)

• Kan NOF få til en dialog med SVV og få til en 
bedre løsning her? Tillatelse til å stoppe trafikk i 
gangfelt ved behov…



Andre momenter Fleksibilitet/ endringer skjer:

• Medio januar 2022: Kommunen skal grave 
opp parken der arena fredag er planlagt. 
Hastemøte og avklaringer. OK!

• Ultimo jan 2022: Loppemarked + utvidelse 
anleggsområde: måtte flytte start Prolog 
lørdag 2 ganger (løypekvalitet)

• Fikk nei fra de 2 siste borettslagene vi hadde 
kontakt med (1 måned før NM, alternativ 
planlagt før dette (løypekvalitet finale KO)

• Akutt behov for merking (løpere inn i 
olivengrønt på uforutsett sted), når kan dette 
gjøres? Mellom klasser eller umiddelbart?

• Kontroll på steder med graving/ 
anleggsvirksomhet hver dag siste uka før NM 
(kjøret hele terrenget hver dag)

• Dialog med uterestauranter (mulig 
oppstarthelg)



Andre momenter

Valgte å ikke benytte kunstige sperringer:

• Bemanningsproblem

• Risikomoment (5 løp 3 dager)

• Mener terrenget ga gode nok 
utfordringer likevel (og at det er et poeng 
å ikke gjøre disse arrangementene mer 
kompliserte enn nødvendig)

• Ulempe: Ikke like relevant som 
forberedelse til VM/ WC

• Det er enkelt å lage løyper med alle disse 
momentene på trening og karuselløp
(trenger ikke merkinger/ vakter osv), på 
et NM medfører disse momentene mye 
ekstra-arbeid



Start – NM sprint
Startsjef

Øystein Bieltvedt Skeie



Fem starter på tre dager!

Fredag – individuell sprint
• Vanlig enkeltstart

Lørdag – knockout sprint
• Prolog – vanlig enkeltstart
• Semifinale – fellesstart i heat på 6-10 løpere med «runners choice» 
• Finale – fellesstart i heat på 6-10 løpere med ugaflet løype

Søndag - sprintstafett
• Fellesstart og vekslinger



Startprosedyre

Startsjef gir alle kommandoer under startprosedyren.

Opprop (-3 min):
• Løperne stilles opp på rekke etter startnummer.
• Gi informasjon om startprosedyren.

Innslipp (-2 min):
• Løperne går i rekkefølge frem til anvist plass, noen 

meter til siden for hvert bord (her mellom 
kjegler).

• Løperne er alltid i nummerrekkefølge. Da er det 
lettere å ha kontroll over løpernes løypevalg.



Startprosedyre

-60 sekunder: 
• «Til bordene.»

• Løperne går frem til bordene og studerer de 
tre kartutsnittene.

-40 sekunder:
• «Velg kart.»
• «Ta med kartet, uten å se på det, hverken 

fremside eller bakside.»
• «Trekk frem til startlinja.»
• «Dere starter om 30 sekunder på pipesignal fra 

klokke.»



Start – «behind the scenes»

• To personer registrerer løypevalg
• Før løypevalg:

• Oppdatere løypevalgskjema med startnummer fra 
startliste.

• Kontrollerer at løperne er i nummerrekkefølge helt til 
bordene forlates.

• Etter løypevalg:
• Snu gjenværende kart på hvert bord og identifiser hvilken 

løype som er valgt (dvs. mangler).

• Skrive løypevalg på løypevalgskjema.

• Fjern resterende kart.

• Sende bilde av løypevalgskjema på MMS til sekretariat.

Ta høyde for delt 30. plass i D/H 
17-18 i prologen.

Ha kapasitet til 11 løpere i 
heatet!



Start – «behind the scenes»

• En person legger ut nytt kartsett
• Plasserer nytt sett med kart under strikkene 

på bordene - løypevalgsiden opp.

• Kartene er stiftet sammen med liten stift.

• En person «danderer» kartene pent
• Klipper av stiften.

• Legger kartene pent og i tilfeldig rekkefølge 
under strikkene.



Start - suksesskriterier

• Se startprosedyren i praksis.
• Video fra internasjonale mesterskap mv.
• Vær tilstede på NM og andre arrangement med knockout sprint.

• Ha nok folk!
• MINIMUM: Startsjef, forstart (2 stk.), registrere løypevalg (2 stk.), legge ut nye kart (2 stk.)
• Vi var i utgangspunktet 9 personer.

• Øv på hele startprosedyren med hele mannskapet!
• Med inntil 10 startende i hvert heat og 4 minutter mellom heatene, så må drillen sitte.
• Arranger enkle treninger eller treningsløp med runners choice. 

• Ta høyde for det uforutsette:
• 11 løpere i heat
• Vær (vind og regn)! Vi opplevde at kart holdt på å blåse bort under startprosedyren. På et 

tidspunkt måtte vi ha én person ved hvert bord (10 stk.) for å holde kartene på plass. 



+:Fornøyd, U:uforutsett, -: Forbedringer

+ En bemanningsansvarlig – organiserte alle ressurser alle dager
+ Godt bemannet på alle plasser
+ Innleid tidtaking
+ Testløp knockout sprint med ‘runners choice’ start året før for trening
+ Godt bemannet karantene
U Utbygginger i sentrum
U Loppemarked trengte en hele skole
U Graving ved arena, dag 1
U Rep øvelse siste uka
- Tilgang til karantene område tidligere ved semifinale og finale
- Avtaler med borettslag/grunneiere tidligere



Raumar ønsker Sandefjord lykke til i 2023
Hilsen de 150 medarrangører fra Raumar Orientering.


