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Kort om Blodslitet

• Årlig arrangement
Samler ca. 1800 deltakere.
Internasjonal deltakelse

• Løpet er på listen over 
hovedarrangement i NOF

• Har av og til utvidet status
World ranking event, NM-ultralang etc.

• Arrangørkompetanse
FSK opparbeider mye arrangørkompetanse for 
store løp med årlig gjenbruk

• Kontinuerlig arbeid
Kort tid mellom evaluering av årets 
arrangement til oppstart av planlegging av 
neste års arrangement.



Planlegging og gjennomføring
Vi jobber med tydelig faseinndeling i arrangementet

• Evaluering (oktober-november)

• Konseptfase (januar-mars)

• Planlegging (april-juli)

• Gjennomføring (august-oktober)



Konseptfase

• Hvordan skal årets løp bli bedre enn fjorårets?
– Gjennomgang av evaluering fra fjoråret
– Idemyldring

• Hva er særegent for årets arrangement?
– Naturgitte forhold ved terreng, arena, grunneiere etc.
– Teknisk
– Arena (denne er allerede valgt 1-2 år tidligere)
– Parkering
– Innkvartering

• 3 møter (med ca. 4 uker mellom hvert møte)

• Enighet om hovedkonsept



Planlegging og Gjennomføring

• Organisering
– Bemanning (totalt ca. 150 personer er involvert)
– Ansvar – Hvem gjør hva når?
– Myndighet

• Konkretisering
– Sportslig opplegg
– Avtaler som skal gjøres
– Ting som skal sjekkes ut
– Informasjon og PR
– Sponsor

• Utfordringer for løpsledelsen
– Mange oppgaver som skal delegeres og følges opp
– Lange møter i komiteen

Behov for effektivisering og 
bruk av bedre støttesystemer 
ble tydelig identifisert i 2014.



Trello ble tatt i full bruk 2015
Årsaker til Blodslitets valg av Trello

• Kan skreddersy et opplegg som passer oss
• Likevel enkel å administrere
• Enkel å bruke for alle
• Tilgjengelig på flere plattformer
• Lave kostnader (gratis i basisversjonen vi har benyttet)
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Tilsvarende oppsett i Trello



Vi har i Blodslitet benyttet lik struktur i alle "boards"

Kritiske aktiviteter får en tydelig utmelding på hvert "board"

Mulighet for å legge inn tidsfrister (m alarm) samt kommentarer til hvert "card"

Enkel "drag & drop" funksjon for å flytte fra for eksempel pågående til done



Vårt board for Arena Bruk av tidsfrist
med varsling

Bruk av vedlegg

Bruk av
Kommentarer



Vårt board for Arena





Oppsummert

• Trello har bidratt til å forenkle arbeidet med organisering av Blodslitet

• Brukerne er svært godt fornøyd med funksjonalitet/grensesnitt

• Lav brukerterskel

• Noen brukte tid på å komme i gang. Verktøyet mister sin styrke dersom 
ikke alle i komiteen blir aktive brukere.

Vi anbefaler andre arrangører å benytte Trello i sine arrangement


