
Fra ide til gjennomføring 



• Grunntanke: 
1. Skape rekruttering på Sørlandet!! 
2. Få til et årlig Skiskytterarrangement på Sørlandet. Da måtte det bli på hjul!! 
3. Skape morsom dugnad og engasjement hos foreldre og tidligere aktive. 
4. Vise frem idretten vår til flest mulig!! 
 

• Lokalisering/Henne då? 
1. Hvor kunne vi arrangere en topp sportslig konkurranse hvor vi er synlige? 
• Svar: 
• Lillesand sentrum med Sørlandet som ramme.  

– Små gater med mye naturlig terreng samt en åpen kai for standplass. 
– Tidlig fruktbart samarbeid med Lillesands’Daene og Lillesand kommune. 
– Byen var allerede rigget for sommerstemning i forbindelse med  
 Lillesands’Daene. 

 



• Forberedelser 
1. Lillesands’Daene stilte tidlig med en garanti som gjorde at vi 

kunne starte med et lokalt renn. 
2. Så var vi i kontakt med Ole Kristian Stoltenberg for Speaker 

oppgave. Han mente dette var perfekt for TV!!!  Noe vi var 
enige i  

3. Vi opprettet en Sponsor gruppe. Samme gjengen  
4. Vi kjørte på med reklame på Liatoppen. 
5. Hjemmeside og Facebook gruppe ble opprettet.  
6. Kontakt med Team og klubber. 
7. TV produsent ble kontaktet.  
8. Søkte forbundet om Innovative midler.  
9. Lokale media kom på banen. 
10.Skulle vi på TV måtte vi ha profesjonell hjelp på tidtaking. 
11.Storskjerm produksjon ble igangsatt for 2 stk. skjermer. 
12.Detalj planlegging av program og skytebane. 
13.Godkjenning av Politi og Vegvesen.  



Gjennomføring: 
Forberedelser Lillesand: 
 
Skytebane rigging 
• Frakt av 40 Containere. 
• Skiverigg med kulefangere. 
Løype rigging 
• 1200m med gjerder etter kl. 22:00 dagen før. 
• 130 Tonn Asfalt og 30 Tonn Grus. 
Tidtaking/TV rigging 
• Slissing av asfalt for tidtaker sløyfer. 
• 600m fiber kabel til TV og tidtaker. 
• Rigging av 2 storskjermer inkl. lyd mellom 2 arenaer. 

 

Renndagen: 
• Ca. 75 funksjonærer var involvert på renn dagen. 
 



• Utfordringer: 
• For liten basis organisasjon til ett så stort arrangement.  

– 4 Ildsjeler/tullinger. 

• Budsjett ble til mens vi jobbet.  
– Vi hadde 3 mnd. fra ide til gjennomføring. 

• Kostnader i forbindelse med TV produksjon var vanskelig å 
forutse og ble større en antatt.  
– Dette skulle vi ha vert flinkere til å spesifisere tidlig. Få produsent på befaring, lag 

entydig spesifikasjoner på hva den enkelte skal levere. Også viktig i forhold til 
koordinering mot storskjerm, tidtaker og lyd. 

• Få bekreftet respons hos team og klubber.  
– Alle sitter litt og venter på alle andre.  

• Få dette til i en by.  
– Dette funket godt med god hjelp fra Lillesands’Daene. Uten at byen hadde vert 

rigget for fest så hadde vi støtt på mange utfordringer. Lillesand og 
handelsstanden lever av sommeren. 

 



Fullt Hus  
Ski- & Skiskytterfestival 

2016 

Men dette var gøy så vi kjører på igjen!! 



Rennprogram 2016 
 

Fredag 24/6:  Bakkeløp skøyting på Odderøya Kristiansand.  
  Felles Skiskyting/Langrenn 
Lørdag 25/6:  Langløp klassisk Kr-sand – Lillesand.  
                 Langrenn Lillesand.  
  Skiskyting Lillesand 
Søndag 26/6:  Langrenn Lillesand.  
  Skiskyting Lillesand. 

Bilder fra testløp Odderøya sept. 2015 



Start 

Mål 

Sponsorområde Fredag 
Odderøya  

2 km Bakkeløp 



Lørdag 
Langløp klassisk 

Kristiansand  
Lillesand 

Mål: Kokkenes - Lillesand 
Blindleia 

Kr-sand - Lillesand 



Start 

Strafferunde 

Bergstø båthavn 

Mål 

1,5km løype 

1,9km løype 

2,4km løype 

Lørdag & Søndag 
Lillesand: 
 
Arena: Start/Mål 
Premie show 
Kokkenes 
 
Langrenn & 
Skiskyting  
arrangeres 
vekselsvis i 
Lillesands gater. 
 
Målgang langløp 
på Kokkenes 
 
Konsert på tomta 
Lørdag kveld!!?  



Stadion område Kokkenes 

Skytebane 
15 skiver 

St
ar

t 



Mye moro, Fornøyde deltagere, tilskuere og sponsorer!! 



Topp sportslige prestasjoner i krevende og varierte løyper midt i Kristiansand og Lillesand 
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