
NM – UKA 
TORSDAG 10. –SØNDAG 13. SEPTEMBER 2020

NOFs arrangørseminar, 17. mars 2021
Arild Holm Clausen (Freidig) og Lars Erik Strømsnes (Malvik)



3 klubber – Fordeler/Ulemper
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Wing OK

• Orienteringsklubb i Trondheim. Ca 350 medlemmer

• Flertallet av medlemmene bor øst i byen

• Klubbens o-kart:

– Strindamarka øst for Trondheim (ca 25 km2). Dessuten turkart

– Malvikmarka (ca 14 km2)

– Hangervåttan på Byneset (ca 2 km2)

– Oppdal (ca 10 km2)

– Sprintkart på store områder øst for Nidelva og i Oppdal sentrum

3



Sportsklubben Freidig

• Idrettslag i Trondheim. Ca 2000 medlemmer

• Orienteringsavdelingen: Ca 400 medlemmer

• Flertallet av medlemmene i o-avdelingen bor på Byåsen

• Største o-klubb nord for Osloregionen

• Klubbens o-kart:

– Bymarka og Leinstrandmarka (ca 45 km2). Dessuten turkart

– Malvik og Stjørdal (sum ca 26 km2)

– Garli (ca 16 km2)

– Oppdal (ca 14 km2)

– Sprintkart på nordre Byåsen og Ila/Øya/Kalvskinnet
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Malvik IL

• Idrettslag i Malvik

• Orienteringsavdelingen: Ca 100 aktive medlemmer

• Synlig og aktiv orienteringsklubb i Malvik kommune

• Klubbens o-kart:

– Malvikmarka fra Sveberg til Jervfjellet. Dessuten turkart (ny utgave 

2019)

– Midtsandtangen 

– Vikhammeråsen 

– Sprintkart på Saksvik, Vikhammer, Hommelvik og Muruvik
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Samarbeidsavtale mellom klubbene
Sentrale elementer i samarbeidsavtalen mellom de tre klubbene:

• Arrangementet organiseres som et prosjekt som løper fram til 

etterarbeidet etter NM-uka er avsluttet i form av godkjenning av 

regnskapet hos styret i hver klubb.

• Egen bankkonto. Hver klubb skyter inn kr 10 000 som startkapital.

• Hver av de tre arrangørklubbene går inn med ca 1/3 av de nødvendige 

personressurser. Koordinering av disse ressursene og fordeling av 

innsatsen fra hver klubb håndteres av hovedkomitéen.

• De tre arrangørklubbene deler det økonomiske ansvaret likt. Et eventuelt 

overskudd fordeles med andel 1/3 til hver klubb etter at sluttregnskapet er 

godkjent. Et eventuelt underskudd dekkes inn med andel 1/3 fra hver 

klubb.

• Kartene til arrangementet tilhører de respektive karteier-klubber, dvs. 

Freidig (Mostadmarka sør) og Malvik (Venna). Karteier besørger kart. 

Arrangementet kjøper kart av karteier til omforent pris: Kr 10 pr startende 

deltager. Arrangementet bekoster trykking/printing av kart.
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Tidsakse 2017 – 2020
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2017 2018 2019 2020

Tidlig høst 

2017:

Freidig og 

Wing drøfter 

mulig NM-

initiativ

Sen høst 2017:

Malvik inviteres 

med. Hovedkomite 

på plass. Befaring 

av 6 mulige arenaer

Februar 

2018:

Søknad til 

NOF og 

tildeling av 

NM 2020

Mai 2018: Beslutter 

arenaer (2 stk)



Mostadmarka
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(Kart fra www.kartverket.no/Kart)

Arena 

Viken

Arena 

Venna



Hovedkomité

• Hovedkomité etablert i desember 2017:

▪ Arild Holm Clausen, Freidig (leder)

▪ Morten Strand, Wing (praktisk arrangementsgjennomføring)

▪ Lars Erik Strømsnes, Malvik (altmulig-mann og lokale relasjoner i Malvik)

▪ Agnar Renolen, Wing (kart og løyper)

▪ Stig Berge, Freidig (sekretær)

• Hovedkomitéen ble utvidet til seks personer høsten 2018:

▪ Tone Østgaard, Malvik (økonomi og regnskap)
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Tidsakse 2017 – 2020
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2017 2018 2019 2020

Tidlig høst 

2017:

Freidig og 

Wing drøfter 

mulig NM-

initiativ

Sen høst 2017:

Malvik inviteres 

med. Hovedkomite 

på plass. Befaring 

av 6 mulige arenaer

Februar 

2018:

Søknad til 

NOF og 

tildeling av 

NM 2020

Mai 2018: Beslutter 

arenaer (2 stk)

Høst 2018: Løype-

leggere og sentrale 

nøkkelfunksjonærer 

på plass

Tidlig høst 

2019: Alle 

nøkkelfunk-

sjonærer 

på plass

November 2018: 

VDG-møte med 

interessenter i 

Mostadmarka

Oktober 2019: 

Markarbeid med 

kartene avsluttet

Sen høst 2019: 

Rekrutterer 

ytterligere 100 

funksjonærer

Januar 

2020: 

Møte 

med 

nøkkel-

funksjo

nærer

Februar 

2020: 

Fordeling 

av funksjo-

nærer

Vår 

2019: 

Logo-

konkur-

ranse



Funksjonærer
• Antall personer pr løpsdag (inkl. nøkkelfunksjonærer)

o Torsdag 10/9: Ca 60 personer

o Fredag 11/9: Ca 60 personer

o Lørdag 12/9: Ca 70 personer

o Søndag 13/9: Ca 70 personer

• Antall personer pr klubb (inkl. nøkkelfunksjonærer)

o Freidig: Ca 50 personer

o Malvik: Ca 30 personer  (+ ca 10 fra dugnadsgjeng)

o Wing: Ca 40 personer

• Antall nøkkelfunksjonærer pr klubb

o Freidig: 15 personer

o Malvik: 10 personer  

o Wing: 11 personer



Funksjonærkort 
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Tre arrangørklubber   

• Hver klubb bidro med to personer i HK. Velfungerende HK!

• Hver klubb stilte med ca like mange nøkkelfunksjonærer

• Hver klubb stilte med ca like mange "menige" funksjonærer

• I de fleste funksjonene mikset vi funksjonærer fra alle klubbene

• Med tre arrangørklubber reduserte vi belastningen pr klubb

• Tre klubber gir upartisk NM-arrangør (et visst poeng siden Freidig hadde 

stor sportslig suksess under NM)

• Rent arrangementsteknisk kunne Freidig og Wing håndtert NM alene

• NM ville ikke blitt så vellykket uten Malvik som medarrangør!

▪ Mange dyktige enkeltpersoner

▪ Svært viktig med gode lokale relasjoner (grunneiere, skaffe traktor på kort 

varsel, Malvik kommune,...)

▪ Hovedlaget i Malvik IL har en godt voksen dugnadsgjeng som gjorde en 

uvurderlig innsats: Brubygging, arenarigging, parkering mm.
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Tidsakse 2017 – 2020
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2017 2018 2019 2020

Tidlig høst 

2017:

Freidig og 

Wing drøfter 

mulig NM-

initiativ

Sen høst 2017:

Malvik inviteres 

med. Hovedkomite 

på plass. Befaring 

av 6 mulige arenaer

Februar 

2018:

Søknad til 

NOF og 

tildeling av 

NM 2020

Mai 2018: Beslutter 

arenaer (2 stk)

Høst 2018: Løype-

leggere og sentrale 

nøkkelfunksjonærer 

på plass

Tidlig høst 

2019: Alle 

nøkkelfunk-

sjonærer 

på plass

November 2018: 

VDG-møte med 

interessenter i 

Mostadmarka

Oktober 2019: 

Markarbeid med 

kartene avsluttet

Sen høst 2019: 

Rekrutterer 

ytterligere 100 

funksjonærer

Januar 

2020: 

Møte 

med 

nøkkel-

funksjo

nærer

Februar 

2020: 

Fordeling 

av funksjo-

nærer

Vår 

2019: 

Logo-

konkur-

ranse



Stafett med koronatiltak
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Korona-viruset og Covid19

• Forberedelsene var godt i rute i starten av mars 2020

• Etter råd fra NOF tok vi sikte på å gjennomføre NM som 

planlagt. 

• Fram til 1. september var det en restriksjon på maks 200 deltagere på 

idrettsarrangement

• Håpet var at myndighetene ville åpne for inntil 500 personer fra 1. 

september

• Planleggingen av NM gikk sin gang på våren og forsommeren

• Den største økonomiske risikoen var banketten, som var 

planlagt på Scandic Hell. 

• I hht. opprinnelig avtale var det fire måneders avbestillingsfrist

• Avtalen ble reforhandlet slik at vi i stedet fikk en måneds avbestillingsfrist

• I midten av juli valgte vi, i samråd med NOF, å kansellere banketten. 

Ingen negative tilbakemeldinger på denne beslutningen
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Tidsakse 2017 – 2020
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2017 2018 2019 2020

Tidlig høst 

2017:

Freidig og 

Wing drøfter 

mulig NM-

initiativ

Sen høst 2017:

Malvik inviteres 

med. Hovedkomite 

på plass. Befaring 

av 6 mulige arenaer

Februar 

2018:

Søknad til 

NOF og 

tildeling av 

NM 2020

Mai 2018: Beslutter 

arenaer (2 stk)

Høst 2018: Løype-

leggere og sentrale 

nøkkelfunksjonærer 

på plass

Tidlig høst 

2019: Alle 

nøkkelfunk-

sjonærer 

på plass

November 2018: 

VDG-møte med 

interessenter i 

Mostadmarka

Oktober 2019: 

Markarbeid med 

kartene avsluttet

Sen høst 2019: 

Rekrutterer 

ytterligere 100 

funksjonærer

Januar 

2020: 

Møte 

med 

nøkkel-

funksjo

nærer

Februar 

2020: 

Fordeling 

av funksjo-

nærer

Mai 2020: 

Innbydelse

August: NM 

må tilpasses 

Covid19

Juni 2020: 

Arenabefaring 

m nøkkelfunk.

Vår 

2019: 

Logo-

konkur-

ranse



Korona-viruset og Covid19

• I begynnelsen av august kunngjorde myndighetene at det ikke

ville bli lettelser for idrettsarrangement etter 1. september: Dvs. 

maks 200 personer på arena under NM

• I dialog med Jan Arild Johnsen i NOF ble det en rekke 

endringer i planlagt gjennomføring av NM: 

• NM ble gjennomført etter Kom-Løp-Reis – filosofien. Tidligste ankomst 1 

time før egen start, og forlat arena senest 30 minutter etter avsluttet løp 

• Justert tidsskjema. Todelt stafett: Damer kl 09:00 og Herrer kl 12:00

• Ikke publikum eller publ.løp. Maks 3 ledere (samtidig på arena) pr klubb

• Premieutdeling på arena til de 6 beste i hver klasse. Øvrige hentet premie

• Løperdrikke kun på langdistansen

• Kraftig nedskalert tilbud i salgsteltet

• Smittevernstiltak i hht. gjeldende retningslinjer

• Alle løpskart ble samlet inn og destruert. Utdeling av minnekart på søndag
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Tidsskjema Mellom finale (lørdag)
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Alle deltagere skal forlate arena 

snarest mulig og senest 30 

minutter etter at eget løp er 

avsluttet.



Arena Stafett (søndag)
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Tidsskjema Stafett (søndag)
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Kl 11:15 Løpere H17-E1 kan ankomme arena

Kl 11:45 Løpere H17-E2 kan ankomme arena

Kl 12:15 Løpere H17-E3 kan ankomme arena

Damestafetten:

Maks 200 på arena uproblematisk

Forlat arena etter eget løp

Puljevis innsjekk av 

1.etappe-løpere



Hva er vi fornøyd med

Hva ville vi endret
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Gode erfaringer

• Nøkkelfunksjonærer ble rekruttert tidlig

• Erfarne folk i viktige roller

▪ Flinke nøkkelfunksjonærer kan selv ivareta planlegging av sin funksjon

▪ HK kunne i stor grad ha en koordinerende rolle

• I mange funksjoner: Gunstig å ha både funksjonsleder og nestleder

• Nøkkelfunksjonærer fra alle klubber, og svært få takket nei

• Møte med nøkkelfunksjonærene i januar 2020

▪ Hilse på hverandre!

▪ Strukturerte mingling for å drøfte grensesnitt mellom ulike funksjoner

• Arenabefaring med nøkkelfunksjonærene i juni 2020
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Gode erfaringer

• Klubbvis rekruttering av "menige" funksjonærer

• Rekruttering håndtert av ett HK-medlem fra hver klubb

• November 2019 var et høvelig tidspunkt for denne prosessen

• Det var anledning til å fremme ønske om funksjon

• HK fordelte funksjonærene på de ulike funksjonene, til dels i samråd 

med funksjonsledere

• De aller fleste ble fordelt og fikk informasjon ca 1. mars 2020

• Fra da av forholdt funksjonærene seg til sin funksjonsleder

• Noen forfall utover våren/sommeren

• Fikk inn noen ekstra helt på tampen fordi vi ikke tillot tilskuere
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Gode erfaringer
• Teknisk

• Alle tekniske funksjoner inkl. speaker ble ivaretatt av arrangørklubbene

• Nyttig kompetanseoverføring mellom klubbene

• Det tekniske fungerte bra på NM

▪ Alle resultater ble publisert rett og raskt

▪ Premieutdeling gikk uten forsinkelser

▪ Nettbaserte tjenester (liveresultater, streaming) fungerte bra

▪ Veldig lite behov for backup (video og manuell tid) på tidtaking

• Implementerte effektive systemer for brikkesjekk (individuelle løp) og 

innsjekk på stafetten
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Utfordringer

• (Ikke unikt for NM-uka 2020) Den tekniske gjennomføringen av 

et NM kompliseres av at tidtaging gjøres med emiTag, mens 

tradisjonelle o-brikker benyttes til stemplingskontroll. Den 

tekniske kompetansen i Freidig og Wing er tilstrekkelig høy til at 

vi kunne håndtere dette i egen regi. Men vi ser at svært mange 

NM-arrangører ender opp med å kjøpe denne tjenesten. Et 

annet aspekt er at det blir omfattende prosedyrer og behov for 

mye folk på start. Vi tror at O-idretten i Norge ville vært tjent 

med en forenkling.
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Utfordringer

• Varierende mobildekning. Dekning var sjekket i forkant på alle 

relevante lokasjoner, men:

• Flere meldeposter falt ut, spesielt på Lang og Stafett

• Dårlig dekning på forstart på Mellom finale. Viktig med dekning på 

brikkesjekk!

Kjølig og fuktig vær kan muligens ha spilt en rolle?

Brikkesjekk kan foregå nær arena (på vei til forstart)
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Utfordringer

• I hht. regelverket skal Mix-lag ha de høyeste startnummerene 

på stafetten. Typisk frist for å melde inn lag er kl 20:00 kvelden 

før, og vi erfarte at tre påmeldte damelag ble omdefinert til Mix-

lag kort tid før denne fristen. Vi endte med å gi disse tre lagene 

nye, høye startnummer (53, 54 og 55), mens startnumrene 13, 

16 og 40 ble tatt ut. Vi var ikke godt nok forberedt på denne 

omrokeringen, som berørte Teknisk, Løpskontor, Start/veksling, 

Løypelegger og etterhvert løpsledelsen. Dette ble et stress-

element for arrangøren som vi slet med helt fram til starten på 

damestafetten kl 09:00. Er det strengt tatt nødvendig at Mix-

lag skal ha de høyeste startnummerene?
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Utfordringer

• Arrangøren valgte å diske en utøver på Mellom finale for brudd 

på regelverket om løpsantrekk. 

▪ Løpsantrekk og brudd på denne delen av regelverket var et høyaktuelt 

diskusjonstema i kjølvannet av NM Ultra i august 2020 

▪ Løpsledelsen fikk tilsendt foto fra start

▪ Løperen fikk ikke påtale ved start eller startnekt

▪ Løpsledelsen og NOFs representant drøftet

situasjonen mens løperen var i skogen. 

Enighet om å diske vedkommende

▪ Disk ble formidlet til løper etter målgang

▪ Løperen lå et godt stykke ned på resultatlista. 

Ikke premieplassering

▪ Løperen og aktuell klubb tok det pent

▪ Ingen flere slike tilfeller under NM
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Oppsummering
• Fra arrangørens ståsted var dette et vellykket NM

• Mange og fornøyde deltagere. Sesongens høydepunkt!

• Vi fikk skryt for terreng, kart og løyper

• Den tekniske gjennomføringen (tidtaging, resultater, premier) var bra

• Ingen formelle klager, og heller ingen protester

• To flotte arenaer

• Dyktig funksjonærstab

• Hyggelig økonomisk resultat: Overskudd ca 700 000 (ekskl. kartinvest.)

• Lettelse over at vi greide å levere et godt NM i en vanskelig sesong

• Covid19 kastet skygge over hele 2020-sesongen, inkl. NM

• Gjennomføringen ble tilpasset gjeldende retningslinjer fra myndighetene

• Deltagere og ledere forholdt seg lojalt og med godt humør til retningslinjene

• Den sportslige gjennomføringen av NM ble minimalt påvirket

• Men mye av det sosiale aspektet forsvant (ingen bankett, kort tid på arena)
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