
 

Teknisk Delegert på kretsløp i VOK 2014 

Startdato Navn Arrangør TD 

05/04 Vestfold 2-dagers dag 1 Sandefjord OK Ole Petter Ruud 

06/04 Vestfold 2-dagers dag 2 Larvik OK Ole Petter Ruud 

10/05 Skjærgårdsløpet lørdag OL Tønsberg og omegn Per Erik Larsen 

11/05 Skjærgårdsløpet søndag + Sprintstafett OL Tønsberg og omegn Per Erik Larsen 

25/05 Hedrumløpet Hedrum OL Elsa og Petter Lystad 

31/05 Trollosprinten OL Trollo Ove Gunnar Jacobsen 

01/06 KM Mellom Ve/Te OK Horten Arne Håkon Jørgensen 

14/06 Midtsommerløpene Stokke IL OTO 

15/06 Midtsommerløpene Stokke IL OTO 

24/08 Kretsløp Sandefjord OK Rolf Gjølberg 

21/09 Østerøya rundt Sandefjord OK Per Olav Gulbrandsen 

27/09 Blåbærløpet OL Tønsberg og omegn Hedrum OL 

28/09 Sport8-sprintstafett  Larvik OK Øyvind Rød 

12/10 Marummila Sandefjord OK OL Trollo 

 
 
Sammen med dette dokumentet finnes en kort sjekkliste på hva en TD bør ha fokus på under sitt arbeid. Kretsstyret 
legger vekt på at vi ønsker at TD skal opptre som en rådgivende funksjon og en støttespiller til løpsledere og 
løypeleggere. Merk at for mesterskap og nasjonale/internasjonale løp er det arrangør direkte som sørger for 
nødvendige kontrollører. Vi ønsker at vedlagte sjekkliste fylles ut og sendes løpsleder og Teknisk Leder i kretsen rett i 
etterkant av arrangementet. 
 
Ut i fra prinsippet om at hver arrangør av Kretsløp må stille med en TD er innrapporterte TD fordelt. De klubber som 
ikke har rapportert inn TD-er har blitt tildelt oppgaven som klubb. Ved spørsmål kontakt Ole Petter Ruud (Teknisk 
leder VOK). 
  



 

Sjekkliste TD VOK: 

Dato:  

Arrangør:  

Løpsleder:  

Løypelegger:  

TD:  

Terminliste/Innbydelse/Påmelding: 

Sjekkpunkt Status Kommentar 

Løpsleder(e) og løypelegger(e) oppnevnt og inneforstått 

med sine oppgaver? 

  

Er VDG hensyn ivaretatt og tillatelse til arrangement 

innhentet (terreng, arena og parkering)? 

  

Arrangementet riktig registrert i Terminlista (Eventor)?   

Påmeldingsløsning valgt?   

Innholder innbydelse hensiktmessig og tilstrekkelig 

informasjon (publisert minst 1 mnd før)? 

  

Hvordan er innbydelse publisert?   

Kart: 

Sjekkpunkt Status Kommentar 

Kartet i henhold til kartnorm og godkjent av VOK som 

konkurransekart? 

  

Kartet revidert/oppdatert og hvis så er kvaliteten på 

revisjon tilfredsstillende ivaretatt og merket? Hvis ikke 

så er det mer ryddig å bruke orginalkartet og ha 

kartoppslag på sammlingsplass med kjente endringer.   

  

Der kartutsnitt benyttes skal informasjon om kartnavn, 

målestokk, ekv., utgiver, synfarer og evt. hvem som har 

utført revisjon/oppdateringer fremkomme. Er dette 

  



 
ivaretatt? 

Løyper: 

Sjekkpunkt Status Kommentar 

Riktig løypelegging/distanse?   

N-løyper lagt etter klare og gode hjelpelinjer? Hvis 

umulig, er merkede partier innført?  

  

C-løyper lagt med oppfangende detaljer på veivalg og 

rundt poster? 

  

Har D/H13, D/H13-14 fått løyper på B nivå, og på våren 

gjerne lett-B nivå? 

  

Har seniorene fått et tilfredsstillende klasse-

/løypetilbud? 5 årsklasser, A nivå og gjerne lagt fysisk 

litt snillere enn resterende A-klasser.  

  

Er løpets karakter og tid på året slik at væskeposter bør 

tilbydes? 

  

Arena: 

Sjekkpunkt Status Kommentar 

Merking til arrangementet planlagt på en måte slik at 

”alle” finner frem? 

  

Parkeringsområde hensiktmessig i forhold til estimert 

deltagelse? 

  

Tilbys etteranmelding evt. direkteløyper?   

Utforming av arena gjennomtenkt (løpskontor, 

publikumsområde, innløp, salg, toaletter etc.)? 

  

 

  



 
 

Start: 

Sjekkpunkt Status Kommentar 

Valg av startområde hensiktmessig?   

Hvis langt til normalstart (over 1000m) har N-Åpen start 

nærmere arena? 

  

Vei til start, oppvarmingområde hensiktsmessig?   

 

TIPS: 

Som støtte til arbeidet som TD kan det være lurt å vite hvor man finner Lover og Regler mhp. 
gjennomføring av orienteringsarrangement. Disse er nå samlet på nettet under www.orientering.no  
(direktelink: http://www.orientering.no/omnorskorientering/Sider/dokumentarkiv.aspx ). 
Det er ikke meningen at TD skal virke som noen ”polititjeneste”, men det kan være lurt å lese seg 
litt opp på og vite hvor en kan leite hvis spørsmål skulle dukke opp og graverende avvik evt. skulle 
forekomme…  
 

http://www.orientering.no/
http://www.orientering.no/omnorskorientering/Sider/dokumentarkiv.aspx

