


FRA KRETSRENN 
TIL NORGESCUP



FRA KRETSRENN TIL NASJONALE RENN

Ved nasjonale arrangementer blir det ofte en vesentlig   
oppgradering av bemanning på ulike funksjoner. 

Dette er kanskje den største utfordringen arrangøren har.



SPØRSMÅL VI STILLER OSS

- Hvilke oppgaver skal løses.

- Hvor mange trengs til hver jobb.

- Hvor mange timer kan hver enkelt jobbe.

- Hvordan skal de frivillige belønnes.

-Antrekk, matbonger osv.

- Hvilke krav må arrangøren tilfredsstille?

- Hvordan planlegge dette?

- Hva kreves av organisasjonen?

- Samarbeid arrangør & TD.

- Samarbeid arrangør & NSSF



Hvilke krav må arrangøren tilfredsstille?



TEKNISKE OPPLYSNINGER

•Antall skiver:

•Type skiver:

•Løypetraser, legg ved løypekart: 

•Lys i løypen: 

•Løypeprofiler

- Samlet stigning på de forskjellige sløyfer (runder) som benyttes:

- Største sammenhengende stigning på alle sløyfer:

- Største høydeforskjell på alle sløyfer:



ANNEN INFORMASJON:

•Nærmest flyplass: 

- Antall km unna:

•Annen kommunikasjon (tog, buss):

•Nærmeste hotell:

- Hotellkapasitet:

•Umiddelbar nærhet: 

- Ca antall senger innenfor 30 min kjøring:

- Ca antall senger innenfor 45 min kjøring:

•Ønsket reservearena: 
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Hvilken organisasjonsform skal vi ha ?
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AMBISJON 2014 BETYR AT VI SKAL FOKUSERE SPESIELT 
PÅ...



Planlegging

12



LOGISTIKK

• PR/Media

• Kiosk (mat)

• Premier

• Parkering

• Speaker
- Storskjerm

• Økonomi

• Gjester

• Transport

• Sanitet

• Bankett
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CA 35-50 PERSONER I DENNE GRUPPEN
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GRUNNSTEINER I BOUVET

Innsats smitter

Innsats begeistrer

Innsats gir resultater 



RENNLEDELSE

• Rennleder
- ass rennleder

• Tidtakersjef
- Startere

- Kontroll etter målgang

- Etterkontroll

• Sekretær

• Arenasjef

• Innkomst

• Løypesjef
- Løypevakter

- Løypepatrulje

• Meldingstjeneste

• Standplassjef
- Standplassmannskaper

- Strafferunder

- Visitasjon etter innsk.

- Våpenkontroll

CA 90-100 PERSONER I DENNE GRUPPEN



Planlegging
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Hva krever vi av denne organisasjonen?

19



20

• Forberedelser

- Møter

- Klargjøring

- Rigg

• Offisiell treningsdag

- Rigg

- Gjennomføring

- Opprydding

• Konkurransedager

- Rigg

- Gjennomføring

- Opprydding

• Nedrigg

- Opprydding

- Forbered ERFA rapport

3500 – 4000 TIMER



Hva får de igjen?

Skiskyting er en av de få idretter det ikke er en 
fordel med hjemmebane.
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VÅRE FRIVILLIGE 



Hva er førsteinntrykket av anlegget?
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Hvordan vil du at stadion skal se ut?

Hva tenker du som mamma/pappa/trener når du kommer til 
en stadion som ikke er vel organisert

Hvilket type renn har vi:

Dugnadsrenn

Kretsrenn

Landsdelsmesterskap

NorgesCup/NM

Internasjonalt

Alle renn har samme reglement som utgangspunkt

25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



Planlegging
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ARBEIDSFORDELING




