
NM sprint 2018
26. og 27. mai 2018

Individuelt: Arena Badedammen Stavanger

Stafett: Arena Maxi Storsenter Sandnes

Arrangørseminar 21. oktober 2018
Leder hovedkomite: Morten Aamodt
Løpsleder Stavanger: Kjell Skjæveland
Løypelegger og karttegner: Stein Arne Olsen



Hva var målsetningen?

• Gjør det enkelt! Satse på det som betyr noe for o-løpere
• Kvalitet på kart og løyper – rettferdige forhold

• Redusere risiko for skade/trafikkulykker i løpet

• God planlegging av arena/karantene - logistikk

• God planlegging av teknisk gjennomføring

• Resten kommer om vi har kapasitet
• Bankett, etc.

• Enkelt publikumsløp (etter stafetten)

• Kiosksalg arena



Hovedkomite - organisering
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Avklare løpsområde og kart
• Hvordan håndtere andre arrangementer?

• Hammer Sprint Race (Tour des Fjords)
• 7-nuts turen

• Cruiseanløp



NM sprint – en ultralang dag i karantene?
Logistikk og plan; løperens fokus

Tid Tidsplan

08.00 Karanteneområdet og løpskontoret åpner i Scandic Stavanger City Hotel.

09.00 Arena åpner ved Badedammen – kun for publikum.

09.00 Alle løpere må være på plass i karanteneområdet.

09.30 Start NM sprint kvalifisering.

09.30 D17-18 og H17-18 

10.00 D19-20 og H19-20

10.30 D21 og H21

11.00 Siste start kvalifisering.

13.00 Finalekarantenen åpner ved Scandic Stavanger City Hotel. Det er påbudt å følge 

merket løype fra arena til karanteneområdet. Løpere som ikke følger merket løype vil 

bli disket.

13.30 Alle finaleløpere må være på plass i karanteneområdet.

13.50 Start NM sprint finaler

13.50 D17-18

14.25 D19-20

14.50 H17-18

15.25 H19-20

15.50 D21

16.25 H21

Blomsterseremoni fortløpende etter hver finale.

16.55 Siste start finale.

17.30 Siste blomsterseremoni.

18.00 Bankett i Stavanger Hall, Clarion Hotel Stavanger – dørene åpnes.

18.30 Bankett starter.

20.00 Siste frist for å levere lagoppstillinger til NM sprint stafett i Eventor.

20.15 Medaljeseremoni og premieutdeling i Stavanger Hall.
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Utforming av arena
Oversikt, praktisk for løpere og publikum



Løpskontor og karantene; og forstart
Hva er viktig? Mange ville ut tidlig i det fine været…



Viktigheten av et godt PM
Ekstra info om kart og terreng

• 9 diskvalifisert i kvalifisering
• 3%

• 3 diskvalifisert i finale
• 2%



Viktigheten av et godt PM
Ekstra info om kart og terreng

 

• Det er satt opp sperrebånd og skilt 'LØPING FORBUDT' på vei inn/ut av et større område som 

er sperret for o-løpere. 

 

 

• Vi har fått lov å lage passasje gjennom 3 private hager i løpsområdet. 

Løperne står fritt til å benytte disse. 

 Passasjene er markert på løpskartene som vist, og sperrebånd er satt opp   

 som en sluse gjennom de respektive hagene. 

 

 

• Ellers vil det være sperrebånd rundt/langs mindre forbudte områder tett på antatt løpstrase  
(bed, privat plen, hekk etc.). 

 

• En vei er sperret for løpere.     Lilla skravering er lagt på 

kartet i bakkant. 

 

• Lilla skravering er lagt på overbygd inngangsparti på oppsiden av terrasseblokkene i 

Gravarslia.  

 

 og sperrebånd og skilt 'LØPING FORBUDT' markerer dette som vist på bilde under. 

               

 



Hva slags publikum vil vi ha på o-løp?

• I distriktet deltar 600 o-løpere 
på bedriftsløp hver onsdag.

• På et fåtall kretsløp i helgene 
deltar maks. 200 o-løpere.

• Hva er potensialet for publikum i 
ett av Norges tettest befolkede 
områder?
• Må vi arrangere publikumsløp for 

å trekke tilskuere?



Hva slags publikum vil vi ha på o-løp?

Publikumsløp etter NM-finalen med 100m, 1500m og kule?Publikumsløp med 5 + 5 km skibytte?



Hva slags publikum vil vi ha på o-løp?

• Er det spennende å være publikum 
på o-løp, eller vil vi heller sitte 
hjemme og følge løpet på PC’n
med GPS tracking?

• Som publikum må vi bli flinkere til å 
heie på våre egne!
• Legg kartet til side og følg løperne på 

arena!

• Publikumsløp tar fokus bort fra 
eliten!
• Trenere/lagledere med fokus på sine 

løpere!
• Større risiko for arrangørfeil!



Hva får vi igjen fra NOF?

• Startkontingent

• Arrangørmanual og –avtale

• Teknisk delegert

• NOF utstyr
• Touch Free poster/bukker
• Online enheter

• Eventor
• Påmelding løp
• Påmelding bankett

• frister før løpet til hotell!

• Løpsavgift

• Support fra Jan Arild Johnsen
• 4 turer til Sandnes/Stavanger
• Kvalitetssikring av arena og kart
• GPS tracking

• Hvorfor leier de aller fleste NM 
arrangører inn tidtakertjenester?



Uforutsette ting

• Hva gjør du når antidoping kommer uanmeldt til o-
løp?

Anbefaler at punkt inkluderes i arrangørmanual

• Planlegg alltid konkurranser med tanke på 
uanmeldte kontroller.

• Våre kontrollører opplever alt for ofte at arrangører 
ikke har tenkt på at dopingkontroller kan 
forekomme. Det medfører vanskelige 
arbeidsforhold for kontrollørene, og større 
ulemper for utøverne som skal testes. Dette kan 
unngås ved at arrangøren planlegger med tanke på 
kontroller.

• Arrangør bør sette av et toalett med tilstøtende 
lokaler hvor man kan ha et venterom og et 
dopingkontrollrom. Det bør være muligheter for å 
sitte, og i kontrollrommet bør det være noe som 
kan fungere som et bord. Kontrollområdet bør ikke 
være lokalisert langt unna der konkurransen finner 
sted. Ofte er det lokale klubber og lag er ansvarlige 
for arrangementet. Særforbund bør i forbindelse 
med store konkurranser gjøre slike arrangører 
oppmerksom på muligheten for dopingkontroll.



Bankett
Stavanger Hall, Clarion Hotel Stavanger 



Stafettarena



Stafettarena
Varmen eneste utfordring?



NM sprint i tall

• Deltakere
• Individuelt; 264
• Stafett; 66 lag

• Bankett
• 248 deltakere

• Funksjonærer
• Lørdag 120
• Søndag 80



Hva skal vi trekke fram som positiv erfaring

• Bra vær ☺

• Mange blide og fornøyde o-løpere med gode tilbakemeldinger!
• Kart med topp kvalitet

• Løyper av topp kvalitet

• Praktiske arenaløsninger begge dager inkl. karantene

• «Kompakt», gangavstand eller buss/tog mellom løperhotell, arena og flyplass

• Mange svært blide og hyggelige arrangører i alle funksjoner

• Ingen tekniske feil

• Entusiasme og stort engasjement blant «ferske» medlemmer




