
O-festivalen 
2019

3 klubber ∙ Én arena ∙ Våre 
erfaringer





Lardal OL

• Sammenslåing av Styrvoll idrettslag og Svarstad idrettslag i 1986.

• Ca 50 medlemmer, og kanskje rundt 20 aktive. Noen svært aktive 
familier.

• Sportslig:

• Stilte eget jentelag på junior stafetten i år, mest sannsynlig 
for første gang.

• Har Marit Melby Jacobsen på senior landslaget Ski-O, og 
Kristin Melby Jacobsen som hospitant på junior landslaget 
i Ski-O.

• Vi har deltagelse i vanlig orientering, pre-O og ski-O

• Arrangerte Stolpejakten for første gang i år.

• I tillegg samarbeider vi med Svarstad IL om Pinåsløpet og 
Huldrestiene



Larvik OK

• Ble stiftet 4. april 1952.

• Larvik OK holder både det sosiale og det sportslige 
høyt. Vi legger mye tid og ressurser i det sosiale, 
samtidig passer vi på å følge opp de som ønsker å 
satse og bli gode.

• Klubben er nyskapende og tidlig ute med både 
teknologi og nye løpskonsepter.

• Er snaut 200 medlemmer, minst 70 av disse er 
aktive.



Hedrum OL

• Ble stiftet 28. januar 1966 da orienteringsgruppene i 
Hvarnes, Farrisbygda, Kvelde og Hedrum Idrettslag slo seg 
sammen.

• Hedrum O klubb er en klubb med ca 200 medlemmer. En 
god blanding av aktive og støttemedlemmer. Ca 1/3 av 
medlemmene er aktive på forskjellige sportslige nivåer.

• Hedrum O-lag har en god sosial profil som gir et godt miljø.

• Ivrige dugnadsarbeidere som har vært med på å bygge opp 
en grei kapitalreserve.

• Nok av både aktive og passive medlemmer til å påta seg 
store arrangementer, enten alene eller i samarbeid med 
andre klubber.



Lardal OL –
Tidligere 
erfaringer

• Arrangerte NM i stafett og individuelt sammen med OL 
Nordpil i 1989 og NM i ski-orientering i 2003 sammen 
med Sandefjord OK.

• Arrangerte Sørlandsgaloppen i 2005 sammen med 
Sandefjord OK i Borgen.

Nyttige erfaringer

• Noen ildsjeler og driftige sjauere.

• Inger sin genuine interesse for rekruttering og ungdom 
som har vært innom flere klubber og to fylker.

• Presisjonsorientering

Spesialkompetanse

• Vi hadde det oppe på årsmøter, klubbkvelder, styremøter. 
Snakket om det i tillegg til Facebook info.

Markedsføring internt (skape entusiasme)



Larvik OK –
Tidligere 
erfaringer

• Har bl.a. arrangert Natt-NM, Sørlandsgaloppen flere 
ganger (inkl. o-camp).

• Et stort løft var HL og OLL i 2015.

Nyttige erfaringer

• Rekruttering.

• Løypelegging på nasjonalt/internasjonalt nivå.

• Arenaplanlegging.

Spesialkompetanse

• Gradvis arrangere større og større ting. Få til ting 
sammen.

• All dugnad består av det å arrangere løp.

Markedsføring internt (skape entusiasme)



Hedrum OL –
Tidligere 
erfaringer

Nyttige erfaringer fra tidligere arrangement

• Lang kompetanse med arrangement av 
Sørlandsgalopp, både løp og o camp.

Spesialkompetanse

• Meget god kompetanse på planlegging og 
arenabygging.

• Også kompetanse på løypelegging og rekruttering.

Markedsføring internt (skape entusiasme)

• Klubbens styre og HK medlemmer gjorde en god jobb 
med å skape entusiasme for O-festivalen på 
klubbkvelder og andre tilstelninger.

• Det er mange i klubben som synes det er utfordrende, 
morsomt og ikke minst lærerikt å arrangere større o-
løp.



Hvordan det hele 
startet

• Noe "prat" mellom Larvik OK og Hedrum OL 
om det å arrangere O-festivalen en eller 
annen gang.

• Våren 2016 ble dette mye mer konkret hos 
begge klubber (årsmøte og medlemsmøter).

• Kunne vi ta på oss et slikt stort 
arrangement?





Arbeide 
fram mot 
søknad

• Etter sommeren 2016 tok NOF v/Jan Arild Johnsen kontakt med oss.

• Hadde 2 befaringer i oktober, en med NOF og en med Larvik kommune. Begge parter var 
entusiastiske. Vi var fremdeles ikke sikre på om vi ønsket å ta på oss dette 
arrangementet.

• Det var ingen andre klubber som hadde søkt om arrangementet, og søknadsfristen var 
ute.

• Hadde 2 alternative arenaer, "Fagerli Skole" og "Månejordet". Begge arenaer kunne 
fungere som felles arena for alle 3 dager.

• Var fremdeles ikke noen formell felles gruppe som jobbet med OF19.



Mer styrt 
framdrift 
etter 
tildeling

• I januar 2017 ble søknaden skrevet og sendt NOF. Den ble 
godkjent med en gang.

• Det var fremdeles Larvik OK og Hedrum OL som var 
arrangørklubber.

• På dette tidspunktet ble det klart at vi måtte få til en felles 
arbeidsgruppe med tydelig ledelse. Den ble etablert 30. 
januar 2017. Altså knappe 2,5 år før arrangementet.



Lardal og 
Hovedkomité

• I juli 2017 ble følgende idé sendt av Per Øystein til resten 
av arbeidsgruppen:

"O-festivalen burde bli et O-Larvik arrangement. Det 
vil si at Hedrum, Larvik og Lardal bør samarbeide."

• Ble gjort avtaler vedr. kartarbeid høsten 2017 slik at vi 
ikke kom på etterskudd med dette.

• Begge klubber enige om at vi kontakter Lardal. Avklart at 
Kjose IL ikke er interessert i samarbeid denne gangen 
grunnet få medlemmer. Følgende ble sendt Lardal 
21/11-2017:

• "Med tanke på at Larvik og Lardal blir én kommune 
fra 2018, og at O-festivalen er et stort arrangement 
som krever mange funksjonærer, så ønsker vi med 
dette å undersøke om Lardal OL ønsker å være en 
del av dette arrangementet gjennom å stille med 
funksjonærer."



Hovedkomite 
etablert

Sammensetning av 
hovedkomité besluttet 
på møte i 
arbeidskomiteen 11/12-
2017:

Funksjon Navn Klubb

Hovedleder Roger Lysnes Hedrum OL

Informasjon/NK Tom Kristensen Larvik OK

Sport Jørn Sundby Larvik OK

Logistikk/Service Tormod Fjære Hedrum OL

Marked Per Øystein Andersen Larvik OK
Måtte trekke seg sommeren 2018.

Vi fant ingen erstatning.



HK-møte #1: Klubbfølelse og samhold

• Styrke klubbfølelsen
• Noen få personer skal ikke "dra lasset" alene. Vi ønsker at 

mange fra klubbene også skal være aktivt med under 
planleggingen. Dette for å skape bedre samhold innad i 
klubbene.

• Hovedregelen er at annethvert møte skal være et utvidet HK-
møte, med aktuelle hovedansvarlige.

• Hver hovedfunksjon får ansvar for sitt område og skal lage sin 
egen framdriftsplan. Denne framdriftsplanen må tilpasses de 
andre ansvarsområdene (HK leder har ansvaret for den 
overordnede planen).

• Godt samhold mellom klubbene
• Ønsker å skape/videreføre et godt samarbeid mellom O-

klubbene i Larvik kommune.
• Alle tre klubber bidrar SAMMEN.
• Man kan gjerne blande medlemmer fra forskjellige klubber 

innenfor en funksjon.



Lardal en del 
av OF19

Lardal tok til slutt ansvar for Barnefestivalen, Lagkonkurransen samt 
Pre-O. Dette var meget bra!

De hadde ikke kapasitet til å være representert i Hovedkomiteen.

Vi utarbeidet en oversikt over vekting, dvs en liste som viser hvor 
mye innsats (i arbeidstid) hver klubb har i de enkelte 
arbeidsoppgavene.

En arbeidsoppgave som går over lang tid (f.eks. løypelegger eller 
HK-medlem) vil da få mye høyere vekting enn en oppgave som bare 
foregår i løpshelgen (f.eks. prøveløper eller parkeringsvakt).

Vi ble enige om klubbvektingen tidlig, som også ble benyttet i det 
videre arbeide med å fordele mannskap.



Larvik OK Lardal OL Hedrum OL Totalt

Arena 5 5 90 100

Løyper 85 10 5 100

Start 5 0 95 100

Væske 45 10 45 100

Mål/resultat 95 0 5 100

Premier 75 0 25 100

Trafikk 20 20 60 100

Kiosk 5 5 90 100

Barnefest 10 80 10 100

Innkvartering 100 0 0 100

Sanitet 100 0 0 100

Løpskontor 55 25 20 100

World cup 50 0 50 100

Hovedleder 0 0 100 100

Teknisk/løpsleder 0 0 100 100

Økonomi 0 0 100 100

web 80 0 20 100

Trykksaker 45 10 45 100

speaker/melde 25 0 0 25

Presse 60 0 40 100

Pre-O 0 100 0 100

Prosent

Vekting som skal benyttes:

LOK LOL HOL

45% 10% 45%



Hvordan skaffe mannskap

• "Ufattelig viktig" med kontroll på og nok mannskap.

• Ble et av hovedtemaene på alle utvidete HK-møter.

• Ble "stresset" at dette var viktig.

• En bemanningsansvarlig for hver klubb ble utnevnt.

• De viktigste funksjonene ble fordelt først.

• Én oversikt hvor all bemanning ble registrert. Da kom det klart 
fram hvor man måtte gjøre en bedre jobb.

• Følgende ble registrert om hver enkelt:

• Seksjon, Funksjon, Navn, Klubb, Mobil, Epost

• Grov plan frammøte, Detaljert plan fremmøte

• Benyttet Excel for å finne eventuell "dobbeltbooking" av personer.



3 klubber – konklusjon

• Hver klubb sitt ansvar var "krystallklart" hele tiden.

• Alle funksjoner hadde ansvarlige.

• Enkelte funksjoner var bemannet av én klubb, andre ble 
delt på 2 eller flere.

• Klubbene samarbeidet godt på tvers.

• Var god stemning på løpsdagene og eventuelle 
bemanningsutfordringer ble løst godt (f.eks. 
"overraskende" bemanning av væskepost på søndag).

• Dette fungerte utmerket!



Alternativ for 
arena som ble 
diskutert

Alle 3 løp fra Fagerli Skole

Alle 3 løp fra Månejordet

De 2 skogsløpene fra 
Fagerli/Månejordet med en 
separat arena for sprinten



Arena 
alternativ #1



Arena 
alternativ #2



Arena 
alternativ #2



Viktig for vårt 
valg av arena

Ønsket én arena for alle 3 dager. Slipper MYE ekstrajobb.

Nærhet til parkering og terreng

Ønsket en arena nær E18 og Larvik by

Må være mulig å skape spennende gjennomløpninger

Må ha plass til alle, men ikke for stor plass slik at det blir glissent

Grunnen må tåle dårlig vær

Tilgang på strøm og vann ønskelig



Valget falt på 
Fagerli Skole

• Meget velvillig stab på skolen

• Gode muligheter for løypetraseer

• Grunn ikke klar, men kommunen vil opparbeide 
denne i god tid før arrangementet

• Kan benytte barnehagen til barneparkering

• Dusj tilgjengelig inne

• Fasiliteter som kjøkken, klasserom, møterom, 
presserom, etc også tilgjengelig

• Parkering i nærheten (Hovlandbanen)

• Ikke strøm og rennende vann på arena. Dette 
må vi løse.





Meget god og 
detaljet

planlegging



Hvordan løste vi "vannproblemet"

Det etableres vann for løperdrikke, kiosk og fyllestasjon for drikkeflasker. Det løses med IBC-
kontainere fra Jørgen. Kommunens vannkontainere, benyttet ifbm start og væskeposter. 

Det er viktig med god merking ifbm vannposter slik at løperne ikke er i tvil om at det er drikkevann. 

Det er gjort avtale om lån av tre vanntanker fra Larvik kommune. Disse må hentes og fylles med 
vann. Påfylling skjer ved brannhydrant. I tillegg lånes to IBC vanncontainere fra Jørgen.

Det er behov for vann på følgende steder: 

• Kiosk – vannkanner 25l 

• Løperdrikke mål – tank 1000l 

• Vannpost for fylling av vannflasker – tank 1000l 

• Vaskerenne (løses med slange fra vannuttak på skolefasade) 



Hvordan løste vi "strømproblemet"

• Vi etablerte et hoved-aggregat på 40kVA. Hoved-aggregatet forsynte løpskontor, resultater, 
produksjon speaker og storskjerm. Alle kabelinstallasjoner sikres mot vanninntrenging.

• For å ha sikker strømtilførsel til resultater, storskjerm osv. etablerte vi et eget kiosk-aggregat på 
10kVA.

• For å sikre at man har strøm selv om hoved-aggregatene feiler ble det etablert fire backup
aggregater.



Rigging av 
arena

Tilrigging gikk bra fordi den var godt planlagt og 
gjennomarbeidet med de ulike oppgavene som skulle løses 
på arena. 

Det er mange dyktige medlemmer som vet hva det vil si å 
rigge til en arena, og de kjenner til oppgavene som skal 
gjennomføres.

Dokumentet Arenabeskrivelse var til god nytte under 
tilrigging, og var tilgjengelig i flere eksemplarer på arena 
under tilriggingen. 

I forkant var det laget en arenaplan i målestokk hvor alle 
telt, sperringer osv. var definert. Basert på tegningen ble 
plassering av alle telt markert på bakken på arena med 
spraymaling før rigging startet.



Hva om det hadde 
vært regnvær?
Vel…det var ikke regnvær…• Vi hadde planlagt godt for dette.

• Alle elektriske punkt var sikret for vann

• Det ville blir trangt, men lagstelt ville også fått plass



Resultatet fra deltakerundersøkelsen



Noen 
erfaringer



• Ansvarlig for bl.a. markedsføring og sponsor måtte trekke seg ett år 
før O-festivalen. Vi klarte aldri å skaffe en erstatter. Dette burde vi ha 
jobbet enda mer med for å få til.

• Vi hadde ca 230 unike personer i bemanningsplanen. Dette gikk greit, 
men kunne kanskje hatt noen til.

• Meget god planlegging og gjennomføring av arenafunksjoner – synes 
nå vi.

• Var en veldig god stemning blant funksjonærene på løpsdagene. 
Dette skyldtes nok god planlegging slik at alle var trygge på hva som 
skulle gjøres. Det var også en MEGET god start da arenaen var ferdig 
bygget i god tid (man ser at planene virker).

• Viktig å beregne MANGE plastkrus i tilfelle varmt vær. Det som 
eventuelt blir igjen kan leveres tilbake eller benyttes på annet løp.



Meget god erfaring med 
fellesmøter

• 2018.05.14: Informasjon og befaring av arena.

• 2018.09.17: Informerte om status samt meldte at de 
nå måtte begynne planleggingen.

• 2018.11.12: Informasjon samt videre arbeid med 
bemanning og planlegging.

• 2019.01.14: Alle funksjoner informerte om status. 
Deretter diskusjon mellom funksjonene.

• 2019.04.08: Informasjon, status, videre arbeid med 
bemanning og planer.

• 2019.05.20: Møte med alle funksjonærer. Informasjon, 
status, videre arbeid med bemanning og planer.

• 2019.06.17: Kick-off med alle funksjonærer.



• Vi sviktet noe på merking til startene. Dette må vi ha bedre kontroll på 
neste gang.

• En periode var det mangelfullt med leiebrikker.

• Ble stor belastning på "overnattingsgjengen" på skolen. Planleggingen 
vår klarte ikke å fange opp et større behov for nattevakter.

• På Barnas O-festival ble det veldig få barn over 10 år, enda vi hadde 
lagt opp til aktiviteter for de litt eldre.

• Trafikk og postvakter bør planlegges enda tidligere enn vi gjorde (3 
dager før løpet). Viktig at dette fungerer knirkefritt.



Godkjent+ Dårlig- Godkjent+ Dårlig- Godkjent+ Dårlig-

Sprint bredde Mellom bredde Lang bredde

Hvordan var informasjonen om løpet på internett 

(hjemmeide, innbydelse, nyheter m.m.)?
91 % 9 % 100 % 0 % 100 % 0 %

Hvordan var veibeskrivelse og merking til løpet? 82 % 18 % 88 % 12 % 96 % 4 %

Hvordan var parkeringen (organisering, avstand, 

barnevognvennlig)?
91 % 9 % 100 % 0 % 100 % 0 %

Hvordan var arenaen planlagt (skilting m.m.)? 100 % 0 % 100 % 0 % 96 % 4 %

Hvordan vil du bedømme løypene? 54 % 46 % 47 % 53 % 91 % 9 %

Hvordan vil du bedømme kartet? 85 % 15 % 56 % 44 % 87 % 13 %

Hvordan vil du bedømme terrenget? 62 % 38 % 50 % 50 % 83 % 17 %

Hva synes du om løpets servicefunksjoner (salg, 

speaker, dusj, toaletter m.m.)?
83 % 17 % 94 % 6 % 96 % 4 %

Hvordan opplevde du klassetilbudet? 100 % 0 % 100 % 0 % 100 % 0 %

Hvordan var resultatservicen på arena? 100 % 0 % 94 % 6 % 91 % 9 %

Hvordan var resultatservicen på internett? (hvis løpet 

hadde lagt opp til dette)
81 % 19 % 94 % 6 % 70 % 30 %

Dette var et Klassearrangement! Gratulerer - vær stolte!

Det er en stor fornærmelse å tilby slikt terreng for et NORSK FLAGG SKIP. Hvor i 
alle dager var TD når dette ble tatt ut?????? Er det ingen kvalitetssikring 
overhode????



Selv er vi 
meget 

fornøyde!


