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• NM på bygda

• Fire løp fra en arena



Vegårshei kommune

• 356 km² i Aust-Agder Fylke

• Ca 2.100 innbyggere



Vegårshei idrettslag

• Over 700 medlemmer

• Fleridrettslag



Vegårshei idrettslag

• NM-senior i 1971

• NM-junior i 1987

• NM-senior i 1991

• NM på ski i 1994

• Pluss mange andre

• Skiorientering

• Sørlandsgalopper

• Bankcup på ski

• Fjorden Rundt

• ……



Lokal reklame

• Målsetning: Ingen på Vegårshei skulle 

unngå å vite at det var NM i bygda

• Informerte kommunestyret



Lokal reklame

Oppfordret alle til å stille som frivillige



Lokal reklame

• Premie for bankcuppen var t-skjorter



Hele Vegårshei IL er med

• Styremøte med alle gruppelederne: 

Søk på et stort arrangement

• Storskjerm: Årsmøtet bestemte at vi 

ville ha det

• Forankring er viktig



Lokale bidragsytere

• Østre Agder Sparebank 100.000

• Aust-Agder Fylkeskommune 100.000

• Vegårshei kommune 50.000 + utlån 

av idrettshall og utstyr og tjenester



Fagfolk på alle områder



Fagfolk på alle områder



Fagfolk på alle områder



Fagfolk på alle områder



Fagfolk på alle områder

• Tvedestrand kommune lånte ut teltet

• Lokal entreprenør laget «gulvet»

• Lånte ut lift

• Liften ble også brukt av en 

kameramann



Fagfolk på alle områder



Fagfolk på alle områder



Arena med få endringer



Mange poster



4 løp på en arena

NM-uka 2018



Utfordringer

• Nok terreng

• Nært samarbeid mellom løypeleggere

• Slitasje på arena 

• Gjenbruk av terreng



Nok terreng

• Valgte arena med terreng i alle retninger

• Valgte også arena med positive grunneiere

• Møte med grunneiere sept 2016 og november 

2017.  Vi røpte noen hemmeligheter og de ble 

en del av NM-forberedelsene.

• Synfaring startet høst 2016 med plan 16km2. 

Det ble 13,4 km2. 

• Hadde også god kontakt med 

skogbruksplanlegger/fylkesskogsmester og 

fikk ingen ubehagelige overraskelser med 

hogging og tynning før NM.



Nestenulykke



Nært samarbeid mellom løypeleggerer

• Fikk med oss fylkets beste, nesten alle med 

lokal tilknytning. Første møte oktober 2015.

• Fikk til et godt team der alle løyper skulle 

bli like gode (ikke bare egne løyper).

• Januar 2018 var første utkast til løyper klare 

og vi hadde en felles 

granskning/gjennomgang av alle løyper.

• Dropbox var god å ha

• Lånte mange postskjermer/bukker av 

naboklubber slik at vi kunne legge ut mye i 

skogen før NM.



Nært samarbeid mellom løypeleggerer



Slitasje på arena

• Gravde noen grøfter og la rør før NM

• Grunneiere sådde og vannet i sommer

• Var heldige med tørt fint vær i uka før 

NM

• Arena holdt fint selv om det ble regn 

på stafetten.



Gjenbruk av terreng

• Jan Arild: Gjenbruk er ok

• Bedre med gjenbruk enn dårlig 

terreng/løyper

• Forskjellig retning og ikke samme 

detalj

• Lagde kartutsnitt der det ble nesten 

nytt kart de 3 første dagene.

• Stafett ble mye gjenbruk












