
Oslo Open Water



Litt om OOW

• Oslo Open Water har blitt arrangert på Tjuvholmen i Oslo, tett på 
befolkningen og i sentrum

• OOW har blitt arrangert i 2014, 2015, 2016 og 2017
• De ulike årene har vi hatt mellom 300 og 500 deltakere
• I 2018 vil OOW arrangeres på Sørenga i Oslo, istedenfor Tjuvholmen
• Fra og med OOW 2017 ble OOW et delt arrangement med 

Livredningsselvskapet som står for sikkerheten 



Dette er viktig for oss på OOW

• Arenaen skal være nær befolkningen
• Løypen nær land (ikke stikke til havs og tilbake)
• Sikkerheten skal være synlig og troverdig
• Riktige distanser eller distanser for alle
• Fornuftige priser. (Hvert fall i innkjøring)
• En god resultatservice
• Medaljer eller t-shirts som definerer årets arrangement for de som 

ønsker «bevis» på deltakelse



Oslo Open Water har et arrangørsamarbeid med Norges 
Livredningsselskap(NLS). NLS tar det fulle og hele ansvaret for 
sikkerhet i vann og på land. De utfører risikoanalyser og 
bemanner løypene med sine livreddere i båter, kajakker og 
landtjeneste.

Sikkerhet



Resultatservice
Vi har frem til 2017 arrangementet brukt EQ-timing som 
leverandør på elektronisk påmelding, tidtaking og 
resultatservice. Dette har vi vært fornøyd med, men har savnet 
en litt mer tilpasset målpassering. Vi ser gjerne at vi skal videre 
benytte oss av en leverandør som har innslagsplate i vann.



Dette har vi måttet ta hensyn til

• Kommune/privat: tillatelse til å bruke fasiliteter
• Havnevesen: tillatelse for å bruke sjøområde og sikre seg for 

båttrafikk
• Havnepolitiet: generell søknad
• Brannvesenet: Beredskapsplan for dykkere
• Nødetat: Viktig at de er informert hvis uhellet skulle være ute og 

en beveger seg forbi livreddernes kompetanse.
• NSF: Terminliste og godkjenning



Hvorfor Sørenga?
• Bedre fasiliteter for toalett, start/målområde, bespisning, dusjing
• Et populært strandområde i Oslo = mye publikum 
• Mulighet for enklere løypetraseer
• Bedre samarbeid med driften på Sørenga enn Tjuvholmen 
• Lettere å ivareta sikkerheten 


