Løten OL og Hamar OK - Arrangere O-festivalen?

Pinseløpskomiteen har diskutert O-festivalen på siste møte i pinseløpskomiteen, men overlater til
klubbene å diskutere dette videre på sine årsmøter. Noen bakgrunnsdata er hentet fra nettet på
tidligere erfaringer fra arrangører til O-festivalen, og Kristian Storsveen mottok noen kommentarer
fra Jan Arild Johnsen – NOF – på mail.
Generelt kan det tolkes dithen at NOF er meget positive til en søknad fra Hedmarken, men at å
arrangere O-festivalen i Pinsen er de mindre positive til. Tradisjonelt arrangeres O-festivalen i slutten
av juni, rundt 20-30. juni – 3 dager.
Spørsmålet klubbene HOK og LOL kan stille seg er:
1.
2.
3.
4.

Har vi kapasitet til å arrangere O-festivalen?
Har vi terreng og arena som er gjennomtenkt for et slikt arrangement?
Har vi kjernepersonell tilgjengelig for en hovedkomite?
Når ønsker vi å arrangere O-festivalen?

Skal man legge «tidslinjen» fra Oppdal 2017 til grunn så er vi allerede på etterskudd. Søknadsfristen
for år 2022 er 31.mars 2019, så det er derfor meget kort tid for HOK/LOL til å utarbeide søknad
dersom det er 2022 som er aktuelt. Det vil kanskje være mer hensiktsmessig å sikte seg inn på 2023?
O-festivalen er et arrangement som må ha en komité som går utenpå/uavhengig av
Pinseløpskomiteen. Arrangementet har behov for mange funksjonærer, så man kan kanskje vurdere
et samarbeid med flere klubber (Vang/Elverum?)

Videre nedover følger litt mer info rundt «tidslinje» Oppdal, funksjonærer, løperantall og økonomi.

Mvh Torstein Berg
For Pinseløpskomiteen

---------------------

Funksjonærer
I forhold til antall funksjonærer:
Oppdal 2017 – 110 funksjonærer fra arrangørklubben Freidig + at de leide inn timer fra Oppdal IL
Fossum 2018 – 250 funksjonærer med stort og smått. Men det kan se ut som Fossum hadde flere
ekstraaktiviteter gående.
Sprint NM 2017 arrangert av oss – 213 funksjonærer

Tidslinje
Arrangørklubben av O-festivalen 2017, har i rapport beskrevet delvis hvordan de jobbet fremover til
O-festivalen. De satte ned en arbeidsgruppe sommeren før søknad ble sendt, de vurderte terreng og
utformet til slutt søknad. Når de så ble innvilget arrangementet satte de ned en hovedkomite like
etterpå, dvs 3 år før arrangementet.
«Tidslinje» fra Oppdal 2017:
-4 år (2013)

-3 år (2014)

-2 år (2015)

-1 år (2016)











Sommer – diskusjoner med NOF
Sommer – arbeidsgruppe etablert
Høst – vurderte terreng i Oppdal
februar – møte med interessenter
mars sendte søknad
mai – befaring med NOF
juni – tildelt O-festival
høst – hovedkomité etablert, 6 møter pr år frem til 2016
høst – utfører laserscanning av hovedområdet. Inngår avtale om kartleveranse








Hoved-/Nøkkelfunksjonærer på plass 2014-2015
Delleveranse av kart (60%) høst 2015, gav løypelegger god tid



Vinter – facebookside operativ
Desember – hjemmeside operativ
Alle funksjonærer på plass og fordelt 1 år i forveien (ca 110 fulltid pr dag + noen innleide
timer fra Oppdal IL)
Fra sommeren – hovedkomité med månedlige møter, undergrupper med egne møter

Antall deltagere/starter i tidligere O-festivaler:

Sprint
Sprin elite
Dag 1
Lang
Lang elite
Dag 2
Mellom
Mellom elite
Dag 3
Totalt
Ungdomsarr.
Lagkonkurranse
Equinor

2015
2016
Nydalen
Sarpsborg
1488
1276
322
374
1810
1650
2074
1895
376
387
2450
2282
1798
1767
275
431
2073
2198
6333

6130

2017
Oppdal
1390
359
1749
1638
334
1972
1570
371
1941

2018
Fossum
1635
417
2052
2148
410
2558
1949
442
2391

5662

7001
224
240
40
7505

Økonomi
Å arrangere O-festivalen innebærer gode muligheter for økonomisk gevinst, så et forsiktig
budsjettert overskudd kan nok settes til kr 450.000,- etter at alle kartutgifter er betalt. Så det vil si at
man sitter igjen med en pen sum i kroner og et ferskt og nytt kart.




Oppdal 2017: 685.000,- i overskudd (utgifter på 160.000,- til kart og 40.000,- til ekt-utstyr
ikke tatt med som utgift i regnskapet siden dette brukes videre)
Fossum 2018: 839.000,- i overskudd (inkl utgifter til kart)
Fossum regnskap:

