


Hvorfor NM-uke?

• Halden SK ble spurt av NOF

• Positiv tilbakemelding fra Hovedstyret, Medlemsmøter og Årsmøte

• NM på hjemmebane (ca 15 juniorer fra egne rekker)

• Nye/oppdaterte kart

• Overskudd (når Grenserittet gir mindre inntekter) med fornuftig 
dugnadsinnsats pr krone inntekt
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Offisiell logo
Tegnet av Lars Ole Klavestad

NM 2017 Halden

Prøve VM 2018 
Halden (World Cup)

VM 2019 Østfold



Hvor?

Juli 2015: Torpedalen – alt fra en arena, gamle gode kart, 
.. men når en grunneier sa nei, sa den neste nei, …
Problem: Etterbruk av området

+ En grunneier
+ Åpne armer
+ Gården som alternativ B 
for parkering

- 40min fra Halden
- Arbeid i skogen

+ Positiv eier og 
forpakter
+ «Dere vet best 
mht VDG»

- Hogstområder
- Hva er plan B for 
parkering
- Mobildekning

– Vi tilbød oss et møte, for å fortelle om bruk av skogen før, under og etter NM-helga. Da fikk vi bare 
tilbake at «er det noen som kan skog, er det dere i Halden Skiklubb». Grunneieren stoler på at vi forvalter 
skogen på en godt måte, og har lagt til rette for at vi kan gjennomføre et topp arrangement, sier Gran



– Nei. Samtidig er jeg ikke sikker på 
at det hadde kommet så mange 
flere om vi hadde hatt NM på Høiås. 
Et skogs-NM kan uansett ikke 
arrangeres i sentrum, og det du ser 
rundt deg her på Guttersrød nå er 
også mye av sportens sjel

Dersom vi ønsker å ha med våre egne 
eliteløpere, som Olav (Lundanes), 
Magne (Dæhli) og Ida Marie (Næss 
Bjørgul), må vi arrangere NM i såkalt 
jomfruelig terreng. Slik at det blir 
rettferdig for alle.



• NM-uka i orientering er Norges Orienteringsforbund sitt viktigste årlige arrangement og 
består av norgesmesterskap i disiplinene langdistanse og mellomdistanse for junior (D17-
18, D19-20, H17-18, H19-20) og senior (D21 og H21) og norgesmesterskap i stafett for 
Damer (D17) og Herrer (H17). I tillegg har Halden SK påtatt seg å samtidig arrangere NM i 
presisjonsorientering (Pre-O) 

NM – Uka 2017 Halden



Hovedkonsept

• Hva er viktig for deg?

• Hva gjør at vi synes det blir et bra NM?

• Skape en «Vi vil arrangere NM følelse»

• «Dette fikk vi til på en bra måte»

• «Dette er vårt arrangement»
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Arbeidsform
• Trello

• Dropbox
• Men .. var ingen god ide når alle skulle bidra 

til PM samtidig

• Hvor ofte møter med hvem?
• Hovedkomite

• Møter månedlig i hvert 
hovedområden? Styres av leder for 
hovedområdene – viktig å finne 
disse personene

• Infomøter: Nei, ikke så ofte

• Viktig nå: fylle de øverste boksene. 
Alle gode forslag gis til Hanne

• Hanne skal også informeres om alle 
som blir spurt (dvs ha oversikt)
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Tips fra andre arrangører
 Program = mange små sponsorer 

 Stor deltagelse = mer overskudd

 35% rabatt hos Emit til 15.des

• Test Emit før start (levetid er < 6 år)

Ved påmelding huk av for Emit & Etag for hver klasse

• Plassering av WC-er avslører hvor start er (NM-uka 2015)

 Bruk merkebånd / ikke lur løpere

 Lag manus /tidsplan

• Lag instruksjoner for funksjonærer – hvilke oppgaver hører til hvem

Dugnadskoordinator & Motivator

 Samarbeid med idrettslinje kokkelinje– arrangement = pensum!

• Mer-salg ved vandrende salg «kafe-jenter»

 Flytteprosess må planlegges for

• Lag alle skilt i god tid (Gubbegjengen?)

• Planlegg med reserve-personell
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Organisasjon?
Løpsleder

Bjørn Axel

Kart/Løyper

Erik

Løyper 

Øyvind/Fredrik

Løyper 

Tore/Mats&Vend

Kart/VDG

KAG

Løype-tek

Erik

Post/Prøve

Jan

Post/Prøve

Jan

Løypetrykk

Lacho

Væskepost

Åge

Arena

Kari

Rokke

Gudmund

Skolleborg

Asgeir

Elektrisk

Morten H.

Parkering

Geir

Teknisk 

Marius

Start  

Arnt Edvin

Tracking

Lacho

Mål/Result

Eirik

Speaker

Per Olav

Salg/Premie

…

På arena 

Lene/Espen

Bankett 

Hege/Vidar

Premier 

Vidar/Hege / 
Monica

Info 

Jens Erik

www

Bjørn Axel

Presse 

Jens Erik

Løpskontor 

Kjell

Avis

Jens Erik

Økonomi: Magne/Pål Mannskap : Hanne

Publ.løp:  … NM Pre-O: Marianne
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Egne løpere:
Kjetil, Anne, Jørn, Trener

Skolleborg

Rokke



Tidsplan - organisering

2015: Løpsleder, Kartansvarlig, Løypeleggere

Juni 2016: Synfaring må utføres – valg av kart/terreng

Sept 2016: Hovedkomite i arbeid

1. Nov 2016: Kickoff (organisasjonskartet +/-)

Juni 2017: Mannskapslister 90%

August 2017: Hovedkomite hver uke

NM 2017: 177 personer i mannskapsliste

+ prøveløpere (mange utenlandske)

+ løpere til postinnhenting (våre egne løpere)



TD og kontrollører
Lang Mellom K Mellom F Stafett

TD hoved Jan Arild Johnsen 

TD løyper Tom A Karlsen Hallvard Koren Håvard Tveite Bent Galborgen

Løypelegger Øyvind H. Fredrik E. Tore S. Mats & Vendula

Kart kontroll Tom A Karlsen Håvard Tveite 

Synfarer Jussi Silvenoinen Janne Weckmann
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TD rollen 

• VELDIG stor nytte av tilgang på Jan Arild 
sin kompetanse

• Rollen Løypekontrollør – TD mht arena
• Hvem er sjef?
• Løpsleder? Arenaansvarlig? 

Løypelegger? TD? TD løyper?



Arena

Strøm fra aggregat

Terreng på alle sider

Infrastruktur må bygges



Arena
Suksessfaktorer

• Planlegging – planlegging – planlegging

• Dyktige personer 

• Stor tilgang på utstyr fra Aktvium (Grenserittet) og fra Halden kommune

• Rigging tirsdag kveld – onsdag kom regnet

• Minimering av hva som måtte flyttes

Utfordringer

• Veldig krevende med 2 arenaer

• Måtte bruke plan B for parkering begge dager 
• Tap av inntekter på parkering (med beholdt omdømme)

• Hva hvis skolebussen ikke kommer frem …



Kart og løyper

• Denne hyggelige tilbakemeldinga kom fra kart og løypekontrollør Tom 
A. Karlsen. Han har foretatt kontroll av Halden SK kart Guttersrød som 
skal benyttes til NM lang (målestokk 1:15000). 

• «Kartet er av meget høy kvalitet» og at arbeidet som er utført av Jussi 
Silvennoinen er i henhold til internasjonale standarder og kan 
godkjennes. Videre sier han at «Detaljeringsgraden er i det øvre 
sjiktet, men arbeidene er 100% gjennomført og lesbarheten vil være 
tilstrekkelig god. Jeg vil karakterisere dette kartet som noe av det 
beste jeg har sett i min 55 årige orienteringskarriere. Terrenget er 
også i hovedsak «silketerreng». Mindre endringer som følge av 
skogsarbeider er bemerket, og blitt rettet opp. Dette blir et meget bra 
NM med hensyn på det sportslige!»



Spredning oppnås ved:

• Velvalgt terreng

• God løyelegging
• Veivalg på flere 

strekk

• Færre poster

• Startintervall



Samløpingsanalyse

• Vi søkte om 3min startintervall i seedete klasser

• Krav: analyse 2015 – 2016 – 2017

• Metode:
• ikke vurdert om det har vært henging eller ikke, 

• kun konstatert at de har vært sammen i skogen i et lengre tidsrom

• benyttet strekktider og GPS-data. Strekktidsdata er tilgjengelig for alle tre NM 
konkurransene, mens det kun finnes GPS-data for alle løpere i 2017

• brukt verdien «klungindex» fra Winsplits som et mål på hvor mye løperne er 
sammen. Dette sier noe om hvilke løpere som stempler innenfor 20 sekunder 
på samme post, og hvordan dette utvikler seg gjennom løpet.



Resultater

• litt mindre samløping i 2017 enn 
2015 og 2016. 

• høyere klungindex enn 25%
• 2017: 15 % av løperne 

• 2015 og 2016: 24%. 

• Løpere plasserte topp 10:
• 2017: 18%

• 2016: 28% 

• 2015: 24%

• Ulikheter i klasser:
• topp ti i H21- skiller seg ut i negativ 

retning, med mye samløping
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2 vs. 3 min startintervall

• Ikke funnet de helt store forskjellene mellom 
de som hadde 2 og 3 minutters startintervall i 
NM 

• Kanskje en aning mer samløping blant de som 
hadde 3 minutters startintervall. 

• Løperne i de seedede gruppene er mer 
jevngode og vil således lettere holde sammen.

• Nivåforskjellene blant de først startende er 
større og det kan også virke som at disse 
løperne er mer opptatt av å gjøre sitt eget løp 
og bryr seg mindre om å forsøke og utnytte 
andre løpere for å oppnå et bedre resultat 
(påstand er basert på studier av GPS-data). 

• Dessuten var det en del løpere som ikke 
startet, og de fleste av dem var blant de som 
hadde 2 minutters startintervall, således ble 
det mer vann mellom båtene enn startlista 
tilsier.
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• 12.2.4: « … Samløping og henging 
(bevisst å følge etter en annen deltaker 
for å dra fordeler av det) er forbudt i 
individuelle konkurranser med 
enkeltstart.»

• Løper fra arr klubb

• Ble ikke bedt om å tegne eget veivalg

• Mange sterke meninger

• Klage -> Protest -> Avvist protest -> 
Anke -> Avvist anke

• Mange negative oppslag i mediene



#tracking4all
• «et steg foran» med hensyn til bruk av teknologi 
• tester og sjekk av nettverket i løpsområdet
• utviklet også noen funksjoner bare til NM. Og flere 

forbedringer er inne på serveren 
• å velge klubb, og plukke ut bare noen løpere 
• 55% benyttet seg av mobiltelfon eller nettbrett
• Total tid med tracking: Dette er 179 dager, 23 

timer, 20 min og 40 sek.
• Totalt antall enheter i bruk: 366
• Totalt vester i bruk: 480
• Antall personer i staben: 5 personer (stafett 10)
• Total mengde data : 600 MB (stafetten 220 MB)
• Totalt antall GPS-punkt : 1,6 millioner (1.619.137)
• Totalt antall «tittere»: 13 318 personer 
• under stafetten 3 913
• 6% fra Sverige og Sveits



Tidtagning

• Avtale med EQ timing

• Hjelp fra Bjørn Thoresen for publikumsløpa (gjenytelse O-festivalen)

• Plassering av live-poster …



Synlighet
• 28 siders NM AVIS via Halden Arbeiderblad i forkant

• Presse / Info stand på arena

• Publikumsløp på lørdag og søndag

• www.o-nm2017.no

• Facebook (NM orientering 2017)

Kostnad 
• 23000+mva
Annonser for 
sponsorer/premier:
• 52000
Annonsører:
• 32000
Suksessfaktor:
At en holder i det

http://www.o-nm2017.no/


Lokal profil

• Lokal mat / lokal produksjon av mat 
(vi har bl.a inngått avtale med Risum, 
avdeling Restaurang- og matfag)

• Produksjon av premier blant Halden 
SK sine medlemmer

• Produksjon/innkjøp av premier fra 
lokale kunstnere/forfattere

• Innleie av Røde Kors i Halden.

• Bankett for alle løpere/ledere på 
Porsnes VGS



Premier
• Antall premier ble estimert ut fra siste års NM … som var ulikt årets
• Vedtok en skalering på verdinivå fra første til 6.plass.
• Det var et mål å ha ulike type premier i Lang. Mellom og Stafett

• De tre beste i alle klasser fikk samme premie
• I tillegg fikk de tre beste graderte tilleggspremier med høyest verdi i klassene D/H21
• Plasseringene 4-5-6 fikk lik premiering
• Plassene fra 7.plass og ut, fikk lik premiering (benevnt som volumpremier)

• NOF har valgt å ha en høy premieringsgrad noe som medfører praktiske utfordringer.
• Mye arbeid med å skaffe premier innenfor kostnadsrammen som ikke oppfattes som «skapfyll»
• Krav til høyt tempo under premieavviklingen ved banketten krever planlegging og drillet bemanning.  

At så mange premier skal utdeles på kort tid går kanskje ut over «verdigheten» ved utdelingen.
• Ikke avhentede premier på banketten ble brakt til arena på søndag. En del premievinnere utnyttet 

dette.
• Diplomer

• Det er klokt å sjekke at antall signerte diplomer mottatt fra NOF er i korrekt antall. 
• Viktig å ha en god stab som skriver ut diplomer fortløpende
• Obs omkring mulige diskvalifiseringer.



Bankett

1. Mål å ha relativt lav pris Pris ble satt til kr. 250,-

2. Premiering fra Langdistanse, Mellomdistanse og TempO ble lagt til banketten. 

3. For at løperne skulle synes i bymiljøet var det et bevisst valg å legge banketten sentralt i byen. 

4. Idrettshallen ved Porsnes videregående skole. Hallflaten er 22 x 44 meter noe som viste seg å være en 

passende størrelse for å romme ca. 380 gjester. Fordelingen blev 330 bordplasser med servering og 50 

plasser til besøkende som ikke ønsket mat. 

5. Krav å søke Halden Brannvesen om tillatelse til gjennomføring av banketten

6. Kokkelinja ved Risum Videregående Skole. Pastaretter. Beregnet 1,8 ganger normal porsjon. Var for lite

7. Det ble benyttet papp og engangsservise. 

8. All drikke til banketten ble sponset.

9. Fordel å leie lokaler til banketten samt avtale matservering fra en fylkeskommunal eier. 

10. Til arrangementet ble det innleid 80 bord (170 x 75 cm) fra Arbeid og Vekst, Halden kommune. 

11. Ungdomsgruppa i klubben rigget hallen. All pynt i hallen ble hentet fa naturen.

12. De HSK medlemmene som deltok på banketten, ca. 30 stk. ryddet – Olav Lundanes tok lead!



Presisjonsorientering

• Halden SK har lang historie med å 
også arrangere Pre-O.

• Selvfølge å ha det i NM

• Konstruert nytt kart
• Kostnad ca 46 000

• Ny løpsleder og løypelegger
• Martin kun kontrollør

• Mulighet for å hoppe over fra B-finale 
til TempO



O-troll leir på NM

• Gimle IF arrangør

• Trening i Troll-skogen = 
oppvarmingsområdet

• Opphold i kafeteriatelt 
og Sport8 telt

• Deltagerpremie (termos 
med VM logo) til alle

• Økt deltagelse i NM og 
publikumsløp



Økonomi

• Budsjett/Regnskap: 
• + 300 000 / 350 000

• Utgifter
• Kart 450 000

• Avgifter 238 000

• Eqtiming 67 000

• Premier 40 000

• Arena ????

• Avis 23 000

Skriv søknader!

Kan vi forenkle fakturering?

• Inntekter
• NM start 738 000

• NM publikum 34 000

• Sparebankstiftelsen: 250 000

• Spillemidler 160 000

• Østfold Fylke 70 000

• Østfold I-krets: 10 000

• Halden kommune: ???

• Annonsører 32 000






