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Tema 

Planlegging og gjennomføring av O-festivalen 2018 

 

Spesielt fokus på 

Et stort arrangement langt hjemmefra 

Det å ta ansvar for alt teknisk selv 

 

 



Sportsklubben Freidig 

• Idrettslag i Trondheim. Ca 2000 medlemmer 

• O-avdelingen: Ca 350 medlemmer 

• Hvorav noe over 200 deltar i ett eller flere terminfestede løp 

• Har hatt stort fokus på rekruttering siste 10-15 år og har 

mange ungdommer og juniorer kommende år 

• Totalt ca 100 km2 med o-kart: 
• Bymarka i Trondheim (ca 45 km2).  

Dessuten turkart 

• Malvik og Stjørdal (sum ca 26 km2) 

• Garli (ca 16 km2) 

• Sprintkart på nordre Byåsen og  

Ila/Øya/Kalvskinnet 

• Oppdal (ca 9 km2 ferdig,  

ytterligere 4 km2 kartlegges nå) 



Prosess fram til søknad 

Initiativ 

Vi hadde fått WOC 2010 litt på avstand og 

Freidig var på utkikk etter et nytt stort arrangement 

 

Forespørsel fra og diskusjon med NOF sommer 2013 

 - kunne O-festival i Oppdal være noe? 

2 timer fra Trondheim 

Klubben uten kobling til Oppdal fra før 



Prosess fram til søknad 

Alternativer arena 

Sjekket ut seks ulike alternativer høst 2013, men ett var klart best… 

Øvrige arenaer bedre egnet til mindre løp 

«Kåsen» 



Prosess fram til søknad 

Sjekk av terreng, dialog med karteiere 

Behov for terrenget på begge 

sider av arena 

 
Oppdal sentrum ble vurdert som 

ikke spennende nok for sprint til 

å forsvare en egen arena 

…og vi trengte tentative avtaler med kartklubbene 

Wing og NTNUI 

…var terrengene egnet? 



Prosess fram til søknad 

Møte med interessenter i kommunestyresalen 
Inviterte deltagere: 

• Oppdal kommune 

• Oppdal Næringsforening 

• Oppdal IL 

• Opdal og Midtbygden skytterlag 

• Oppdal Pistolklubb 

• OJFL 

• Skytterhuset 

• Innsetmerket – Gisingerbekken 

utmarkslag 

• Beitelag 

 Innsetmerket - Ålma 

 Ålma - Gisingerbekken 

• Fjellregionen pelsdyralslag 

• Oppdal skogeierlag 

• Ola Arne Aune 

• Norges orienteringsforbund 

Februar 2014 

…de fleste møtte opp, synes dette var 

spennende og var veldig interessert! 

Illustrasjonsbilde 



Prosess fram til søknad 

Søknad og tildeling 

Februar 2014 

Behandling i klubbens årsmøte, besluttet å søke 

 

Mars 2014: Formelle avtaler om kart (Wing og NTNUI) og arena 

Mars 2014: Freidig sendte søknad om O-festivalen 2017 til NOF 

26. mai:      Befaring i Oppdal med NOF v/Jan Arild Johnsen 

2. juni:        Freidig ble tildelt O-festivalen 2017 



Igangsettelse av «tidlige aktiviteter» 

• Arbeidsgruppe med styremedlemmer fra sommer 2013 

• Etablering av Hovedkomité høst 2014 

• Hovedkomitéleder 

• Løpsleder 

• Kart/løyper 

• Markedsføring 

• Økonomi 

 

• Kartarbeid 

• Nøkkelfunksjonærer 

 



Kartarbeid 

• Fastlegge område som skulle kartlegges og resynfares 

• Laserscanning utført 2014 

• Avtaler om synfaring inngått høst 2014 

• Krav: Delleveranse høst 2015, ferdig tidlig i august 2016 

• «60 % leveranse» av synfaringen til høst 2015 gav 

løypeleggerne god tid (område prioritert av oss) 

• 15 km2 synfares/resynfares 

• Gorsetsetra: Kristen Treekrem 

• Kåsen: Offtrack (Wing sitt kartfirma) 

 

• Fordeling av terreng til de forskjellige distansene gjort før 

synfaringen startet  

 

 



Terreng/kart – vest for skytebanen 



 

Nytt Kåsen-kart 

 



Noen utsnitt fra Kåsen-kartet 



Kart øst for arena – Ålma-Tinnia 



Nytt kart Gorsetsetra 

 



Noen utsnitt fra kartet Gorsetsetra 

 



Nøkkelfunksjonærer 

 

• Nøkkelfunksjonærer tidlig på plass (2014-2015) 

• Teknisk, Arena, Sekretariat, Start 

• Løypeleggere 

• Salg 

 



Vurderinger før beslutning om å ta alt teknisk selv 

Forstå 
oppgaven 

Krav 

Utstyr 

Hvordan løse 
oppgaven 

Lære av 
andre. 
Trene 

Risikovurdering 
Hva kan gå 

galt?  
Takler vi det? 



Planlegging, testing og trening på det tekniske 

Læringsarenaer 

• 2015 
• Befaring O-festivalen 2015 

• 2016 
• Befaring O-festivalen 2016 

• KM lang + stafett 

• Rekruttsamling 

• Jaktprøven 

• 2017 
• BSK-rennet langrenn 

• Ungdomsløp 

• Klubbmesterskap 



Utvikle, teste, forbedre og forenkle… 



Testing og opplæring hjemme 



Vi samler utstyr… 



… og bruker regneark til det meste 



Samarbeid med Oppdalsmiljøet 

Arena, utstyr 

kontaktpersoner 

Kartgrunnlag 

Spillemiddelsøknad 

Næringsforening 

Markedsforum 

Kjøp av dugnadstimer 

Samarbeid sponsoravtaler 

Avtale med alle tilbydere av 

overnatting (januar 2016): 

 - reservasjon og pay-back 

Utmarkslag 

Beitelag 

Pelsfarmer 

Informasjon og 

avtaler 

Lokal 

presse 
Tur-O planlagt 

2017-2019 



Planleggingsfase 

Kioskdrift 

Mengde og planlegging av innkjøp – hvor / når 

Behov for kjølebil  

Hektet på tilhenger for moderat ekstrakostnad  

(kombinert god plass til utstyr til Oppdal og speakerbod!) 

Utstyr 
  Behov 

  Skaffe (eget, lån, leie, kjøp) 

  Logistikk/avtaler 

  Kontroll på hvilket utstyr i Oppdal vi kunne bruke/utnytte 

 



Funksjonærer; oversikt over alle som kunne bidra (aktive og foreldre til 

ungdommer). Alle opp til og med «satsende senior» fikk mulighet til å 

være med på løpene. 

 

 

 

 

 

 

Alle fordelt et år i forveien. Bekreftelse  

fra alle innen utgangen av 2016.  

Etter den tid kun små endringer 

 

Avstand + behov for overnatting 

 Tidlig beskjed begge veier viktig! 

 

Planleggingsfase 

Ca 110 egne fulltid pr dag 

+ 200 timer fra Oppdal IL 

Egne løpere før/etter 

løp – ca 30 stk 



Planleggingsfase 

Hovedkomité med ca 6 møter/år til sommer 2016, deretter hver måned 

Undergrupper med egne planleggingsmøter 

 

Hente kunnskap fra hele klubben: 

Internmøter for alle med diskusjoner  

om innhold i og grensesnitt mellom 

de forskjellige gruppene.  

 

Nyttig for å få et godt bilde av  

alt som må tas hensyn til! 

 



Planleggingsfase 

Facebookside operativ fra vinter 2016 

 

 

 

 

 

Hjemmeside (o-festivalen.no) operativ fra desember 2016 



Planleggingsfase 

Overnattingskapasitet var 

lavere enn ventet…. 

 

Løpende holde oversikt 

over alle tilbud og status 

for disse. Vi fikk åpnet 

flere tilbud som normalt 

var stengt. 

 

Følge opp utleiere 

 

Hjelpe løpere/klubber 



Planleggingsfase 

Tett oppfølging av økonomi, fokus på kostnadskontroll 

 

Sikre overskudd gjennom reduksjon av kostnader – avtaler med 

leverandører etc. 

 

Skaffe sponsoravtaler 

 

Støtte fra kommuner, 

fylke, stiftelser 

 - "arrangement" og "utstyr" 



Vi gjør klart til løp! 

Overtagelse av arena onsdag,  

alt klart til løp torsdag kveld 

 

Detaljert plan for hva som skulle hvor. Bestillinger av utstyr 

gjort til arenagjeng. "Spesialutstyr" for hver deloppgave ble 

fraktet og rigget av den enkelte gruppe. 

 

 



Teknisk gjennomføring 

• 6 uavhengige løp + lag 

• eTiming med Access 

• Ett datanett 

• 4 ulike livetjenester 

• 100 000 tider (online) 

• 5000 A4 sider utskrift 













Største utfordringer for Teknisk 

• Krasj og heng i basen 

• Krasj i EQTiming live 

• Strømbrudd… 

• Mange endringer/feil brikke i Elite 

• Mistet mange tider i mål (elite) – treg med backup 

• Begrensning på antall PC i nett 

• Problemer med opplasting til Eventor 

 

 



Løpene… 

• Regn fredag og lørdag en utfordring, fint  

med sol siste dag. Den fryktede vinden  

kom heldigvis ikke… 

• Opplevde relativt god kontroll 

 

 

Våre funksjonærer: 

"Slitsomt, men artig" 

"Ville ha gjort det igjen" 



Løpene… 



Vi hadde med mange unge løpere 

som nok ikke ville vært med 

om ikke foreldrene arrangerte… 



Utvalgte sitat fra kartarkivene… 

 
Veldig kult å få servert så bra og 

krevende løyper for tredje dag på rad. 

All kudos til Freidig for knallgode 

løyper og et kjempearrangement! Was very excited before the race as 

the old maps looked awesome. The 

terrain didn’t disappoint. Probably one 

of the coolest courses of the year. 

Dagens langdistanse var en 

utrolig kul konkurranse, 

hvor jeg nyter en god del av 

strekkene. 

Langdistanse i drømmeterreng! Enda deiligere 

var det når det i tillegg ble en så god opplevelse 

gjennom et ekstremt og kult terreng og 

fantastiske løyper! Sjeldent jeg har hatt det så 

morsomt (og vondt samtidig) på et o-løp! Når det 

attpåtil ble ei geit i premie kan man ikke forlange 

mye mer av livet! 



Viktigste erfaringer og tips til andre arrangører 

Teknisk 

• Sparte mye på å ta teknisk og 

speakertjeneste selv (men …) 

• Forstå og tren på oppgaven 

• Kommunisér med papir 

• Sørg for en del frie roller 

• Planlegg for det uventede 

• Hva gjør du ved «full krasj»? 

 

 

Andre områder 

• Veldig bra å starte tidlig med 

planlegging – få grunnmur på 

plass 

• Sørg for å ha kartene klar tidlig 

• Én arena er veldig 

arbeidsbesparende hvis mulig 

• Stor avstand hjemmefra – etabler 

kontakt med lokalmiljø. Detaljert 

planlegging viktig. 

• Dimensjonering av og innkjøp til 

salget er vanskelig! Sørg for gode 

avtaler om tilbakelevering av varer 

som ikke blir solgt 

• Skjerm nøkkelfunksjonærer fra 

andre tunge verv i klubben 

 

 

Rapport sendes NOF om kort tid! 



Takk for oss! 

Vi ønsker Fossum lykke til med  

O-Festivalen 2018! 



Midt-Norsk neste år….? 

 


