Prosjektgruppe for WSA EM 2017

Befaring/ møte nr 1/2015

Sted:
Birkebeiner stadion, Sjøseterveien 29, 2618 Lillehammer
Dato:
23.10.2015
Kl:
16:00
Distribusjon/ deltakerliste:
Navn:
Telefon
E-post
Johnny Blingsdalen NSHK 90029092 johnny@atlant-entreprenor.no
Øyvind Aas
NP
90542375 oe-aas3@online.no
Stine Oppegaard
NSHK 90859638 Stine.Oppegaard@nfi.no
Tora Kleven
NSHK 62598426 vjorg@online.no
Line Marie Løw
NSHK 92821979 l.m.low@medisin.uio.no
Marit Ånes
NP
46954637 marit.aanes.ma@gmail.com
Åshild Kolbu
NP
93494690 ashild83@gmail.com
Gisle Uren
NP
91727477 gisle@rennfokk.no
Tone Lise Vilje
NP
47933054 tonelisevilje@gmail.com
Olav Rønsdal
NSHK 95434275 ronsdal@hotmail.no
Svein Erik Teslo
NSHK 97478544 Svein.Erik.Teslo@elverum.kommune.no

Deltatt
X

X

X

Lillehammer Olympiapark AS
Lars Nes,

90598668

lars.nes@olympiaparken.no

X

41577171

oyvind.dannemark@olympiaparken.no

X

kolpus@live.no

-

Avdelingsleder Birkebeiner
Skistadion

Øyvind Dannemark
Key Accont Manager

Kopi til:
Jan Kolpus

NSHK

Sammendrag fra befaring/ møte på Birkebeiner stadion, som et mulig arrangørsted
for WSA EM 2017. Stadion ligger ca. 5km ovenfor Lillehammer sentrum.
Økonomi:
Det er enighet om at vi har felles målsetting, full åpenhet om hele arrangementets budsjett
og resultat, der vi vil arbeide sammen for at begge parter sitter igjen med det som synes
rettferdig, og som gir lyst til fremtidige gjentagelser.
Øyvind Dannemark nevner at det er mulighet for å søke om midler gjennom ”Regionrådet”
Parkeringsforhold:
Plenty, har sett bilde med 800 campingvogner ferdig parkert og alle er tilkoblet strøm.
Parkeringsplassene brøytes hele vinteren.
Hvis de som skal melde seg på, melder inn plassbehov, dato for ankomst og avreise,
strømbehov og antall hunder (kan fort være 10 hunder mer enn tiltenkt på løpet!), vil de evt.
kunne være behjelpelig med å utarbeide en plan for parkering, og besørge strøm til de som
ønsker det. Det forutsettes kontinuerlig fjerning av hundeskit.
Løyper:
Det er 2 løypenett å velge mellom, der Ingalåmi er den «flateste» og Ol-løypene er mer
kuppert. Det avgjørende er nok utestenging av den vanlige skiløper på trening, der er det
ikke mulig å stenge Ingalåmi, men Ol-løypene lar seg stenge (ikke 100%), i tillegg vil
løypeansvarlig besørge en del shortcuts forbi en del av motbakkene, slik at vi får en noe
lettere trasé. Løypene er 8meter brede, så det skal vel holde akkurat . 4-mila vil kunne
etableres som en runde der første 8-10km går i samme trasé som sprintløypene, for
deretter å ta av opp til Sjusjøen, over til Nordseter, og ned igjen til stadion, som ett
alternativ. Siden løyper er deres spesialitet, forstår de behovet for jevnlig kjøring hele
vinteren.
http://skisporet.no/oppland/sjusjoenlillehammeroyer/81
Lokaler:
Sekretariat vil være i en bygning der det også kan etableres kiosk, sentralt beliggende og lett
tilgjengelig. Tidtakingssystem finnes, dog må databrikker, skjermer og den slags utstyr leies inn.
Speaker bua, her er det 2 å velge mellom, men ser ut til at speaker bua fra OL 94, ligger best
plassert. Det er høyttaleranlegg, så nesten alle på Lillehammer kan følge med.

Bespisningsforhold:
Det er 3 store haller tilgjengelig, noe som antagelig er i overkant av vårt behov, det er en stor sal,
som vil kunne dekke alt behov for bespisning, bankett og premieseremoni (det er seff. mulig å
etablere en kafé/kiosk i et hjørne der inne også) De har også gode kontakter for bestilling mat.
Lavkost overnatting (stab mm): Eget hus med kapasitet til 60 personer, litt tilbaketrukket bak
sekretariatet med kjøkken, spiserom, tv stue dusjer etc. Når barnehagen i 1. etg flytter, kan det
plassere senger der.
http://www.olympiaparken.no/no/anleggene/birkebeineren-ski-og-skiskytterstadion/overnatting-pabirkebeineren-skistadion
Snøscooter: Det påregnes at vi, etter standard søknad, får scooterløyve for løypevakter og
førstehjelpsvakt, ryddemannskaper (fjerne hundeskit), etc.
Lavkostalternativ for deltakere/ handlere kan ordnes i en av hallene, med feltsenger (de har 700
feltsenger).

Overnatting for deltakere og WSA topper etc:
Her er det fine hotellalternativer på Olympiastadion 4 km nærmere Lillehammer sentrum.
24.10.2015
Ref. Johnny Blingsdalen
Vedlegg: Klasser og antall, utsnitt kart over stadion, bilde fra start og målområdet

