
NRK – VM orientering 2019

13.11.2019 NRK PowerPointmal1



NRKs ønske: Å lage tidenes beste o-vm på TV –
men hva innebærer egentlig det?

• Både opplæring og underholdning (jfr sjakk)

• Fungere for både «menigheten» og for NRK1-seeren – det er 
to ulike behov

• Nå et yngre publikum og på flere plattformer

• Prøve ut nye tekniske løsninger som kunne gi noe nytt til tv-
sendinger fra orientering

• Skape profiler fra orienteringsidretten for publikum
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For å skape bevissthet om at det faktisk skulle 
foregå et VM

• Nyhets- og featuresaker på TV og nett med norske 
orienteringsløpere gjennom året

• NRK Østfold fulgte forberedelsene lokalt svært tett, og mye 
av dette havnet også i rikssendinger

• Samarbeid med NOF ved å publisere «Gulldrømmer» og 
«Orientering for dummies» i NRK TV

• Egenpromotering på TV og radio den siste uka før VM

• Fikk gjennomslag for å starte stafettene sent på lørdag for å 
få avslutningen i «prime time» TV-tid
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Flere suksessfaktorer i planleggingsfasen, ikke 
minst all hjelp fra disse to:
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Hva ble gjort i skjæringspunktet 
arrangør/forbund/produksjonsselskap/NRK?

• Løypene ble endret

• Start på lang- og mellomdistanse flyttet til arena

• Bestemte plassering av alle TV-poster i fellesskap

• Delte på kamerautstyr/drone

• Vi fikk se løypene god tid i forveien, og kunne lage 
sammenligninger av veivalg mm
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Ekspertene tester ulike veivalg – produsert dagen 
før, brukt underveis i langdistansen:
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Hvem var vi i NRK-teamet?

• Kommentator; o-pappa (Oppsal)

• Ekspertkommentator; VM-medaljør (Halden)

• Utegående reporter; ivrig mosjonist (Vang)

• Nyhetsreporter ; o-mamma (Fossum)

• Fotograf; H50Elite-løper (Tyrving)

• Minimal o-erfaring ellers i produksjonsteamet

• Nøkkelposisjoner for å invitere folk inn: Programleder, 
studioekspert, sosiale medier-ansvarlig
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Producerens største bekymring – hvordan skal 
vanlige seere forstå det som skjer på kartet og i 
trackingen?
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To typer virtuell verden; 
Fortnite vs Virtual-O.  
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Det gikk ikke nå, men kanskje neste gang..? (og e-
sport kommer på alle fronter!)
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Programleder Ole Rolfsrud og studioekspert Emma 
Johansson var de klart viktigste personene for å 
invitere nye seere inn i idretten
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Alle løste sine «oppdrag» - å forklare hva som skjer for 
seere som er nye i idretten og å gi innsikt til alle typer 
seere gjennom intervjuer og analyse

• Ole våger å stille de «dumme» spørsmålene

• Emma har tid til å analysere, og vi skulle gjerne ha utviklet 
hennes muligheter for analyseverktøy

• Vi klarte å skille hennes og Kjetils rolle underveis

• Utøverne var ekstremt gode på å stille opp for intervju når 
vi ønsket det

• Luksus for kommentatorene å få snakke med prøveløperne
på morgenen
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SYNLIGHET: En egen medarbeider lagde innhold til sosiale 
medier. Denne forklaringsvideoen ble sett nærmere 150.000 
ganger på facebook under VM:
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Tilbakemeldinger

• Publikum satte pris på VM, om vi skal tro 
tilbakemeldingene. Hovedtrekkene var:

• - overrasket over hvor spennende orientering var

• - fikk godt inntrykk av de norske utøverne

• - imponert over den fysiske kapasiteten og hvor krevende 
idretten var

• - godt fornøyd med Ole og Emma

• - ønsker å se mer orientering
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NRK1-seerne som ble «kastet» inn i siste etappe 
av stafetten ble værende til det var slutt:
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Interessen er der når historiene er bra nok– dette var den mest leste 
sportssaken og den mest delte saken uansett på nrk.no dagen den ble 
publisert (22/10):
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Takk for oppmerksomheten - dere tåler vel noen 
VM-høydepunkter tilslutt?
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