
Mat og drikke på et stort idrettsarrangement, for eksempel NNM i langrenn 

Dette er kanskje luken for de spesielt interesserte, men uansett. Når du først er i lesingen, så 

kan du jo likegodt lese alt (selv om du kanskje ikke er spesielt interessert i kafédrift). 

I året som kommer står B&OI foran en aldri så liten manndomsprøve i 

arrangementsgjennomføring. NM-uka 2016. Det krever sin mann og kvinne. Og uten mat og 

drikke duger helten ikke (Her kunne jeg slengt på noen flere floskler, men skal spare den 

kresne leseren).  

Jeg har blitt bedt om å si litt om hvordan jeg tenkte under NNM i langrenn hvor jeg hadde 

hovedansvaransvar for kafédrift på Bestemorenga og forpleining på skolen hvor mange 

overnattet (Og «jeg» er i dette tilfellet Aviâja). 

Det første jeg gjorde da jeg hadde sagt ja til å ta en slik funksjon, var å tenke gjennom alle 

katastrofe- og antalls-tankene. Tenk hvis det blir fritt for kaker? Hvor mange brødskiver 

spiser en langrennsløper om dagen? Hva hvis strømmen går i ett sett slik den bruker å gjøre, 

på Bestemorstua? Osv. Man kan jo miste nattesøvnen av mindre, men det hjelper å skrive 

sine bekymringer ned (generelt råd).  

Som sagt, det er vanskelig å forestille seg hvor mye mat man trenger. Og det er faktisk ikke 

så lett å få tak i erfaringstall heller. Hvor mange kaker? Hvor mange vaffelhjerter? Hvor 

mange plastskjeer? Hvor mange personer til å selge, produsere og rydde (og hvem vil jeg 

absolutt ikke ha inn på kjøkkenet)? 

Jeg prøvde å få noen tall ut fra liknende gjennomførte arrangementer, men det var faktisk 

ikke så lett, (har det blitt skrevet mye på innsiden av tomme melposer som ble kastet etter 

arrangementene?). 

Det hjelper selvfølgelig å ha hatt ansvar for kafé og servering på et drøss av skirenn tidligere, 

men det virker så mye mer vanskelig når arrangementet blir tre, fire, fem ganger så stort. Og 

så vet man jo heller ikke hvor mange som kommer før uka før arrangementet. Og det er jo 

heller ikke slik at en påmeldt betyr en person. Her er det foreldre og søsken i tillegg og de 

synes jo ikke på startlisten (men spiser like mye). 

Det høres lettvint ut å si at man bare må prøve å tenke enkelt, men sånn er det faktisk. Ha 

mer enn nok av det meste. Gode avtaler for tilbakelevering av varer og del ut matrestene til 

dugnadsfolket (faktisk ganske populært). Det er heller ikke så farlig at det er fritt for kake 

hvis du har vaffelrøre igjen. Og 100 poser vaffelmiks får man levert tilbake (hvis man ikke 

tenker at man får spist det opp på etterpåfesten).  

Logistikken er faktisk like utfordrende på et slikt arrangement som selve produksjonen av 

mat og salg. Hvor i all verden skal man sette alle kakene, hvor skal man oppbevare de 1800 

plastskjeene som man har regnet ut man trenger osv. Kassevis med matvarer, servise, 

bestikk, doruller osv. må plasseres logisk ift forventet bruk slik at man selv og ikke minst 



andre finner det de trenger. Og har man biler til å frakte alt? Det er begrenset hvor mange 

kasser med brød man får i bilen til den som meldte seg til kjøring og hadde Opel Corsa 

(hypotese). 

Det er viktig å få til gode avtaler med butikkene som skal levere varene. Tilbakelevering og 

mulighet for å hente ut varer utenfor vanlig åpningstid. I noen butikker får man ikke levere 

tilbake ferskmat, mens andre godtar det (jupp, men 50 pakker med skinkepålegg og ditto 

oppskjært kjøpebrød er selvfølgelig også en populær left-over). 

Når man har funnet ut hvor mye man trenger av hvert, så melder det seg et nytt spørsmål. 

Hvordan skal vi få laget all maten? Hvor mange vaffeljern skal i sving (sjekk at de virker før kl 

10 på første renndag). 

I forbindelse med NNM brukte vi mat- og restaurantfag på Bodø Vgs til å produsere maten til 

oss. De laget vaffelrøre i svære spann. Laget middagsmat i porsjonspakker til oppvarming. 

Smurte bagetter og pakket. Laget og serverte frokost, middagsmat og kveldsmat på skolen. 

Det sparte oss for ufattelig mye arbeid og elevene fikk verdifull erfaring ift beregning og 

produksjon (og jeg slapp under masse hodebry).  

Da sto vi igjen med salget, varming av pølser, 

vaffelsteking, oppskjæring av kaker, tilberedning 

av drikke og andre kafétekniske ting og saker 

hvilket er en overkommelig oppgave når alle 

stiller som de skal og vet hva de skal gjøre (godt 

forarbeid, sjø’).  

Andre spørsmål som melder seg er når man skal 

begynne å steke vafler og koke kaffe? Svaret er at 

man nesten ikke kan begynne for tidlig. De første 

dugnadsfolkene kom i 06-tiden på morgenen – og 

alle vil gjerne ha kaffe. Akkurat det trengs det jo 

bare en person til å koke (og siden jeg bodde på 

hotell Bestemorstua under arrangementet, så var 

det visst jeg som kokte den).  

Jeg ville helst ikke oppleve at vi var for få til å 

gjøre jobben, at folk skulle stå og vente på maten, 

at de som sto på kjøkkenet skulle føle at de ikke 

klarte å henge med og at de var for få i salget. Så 

på NNM var det nok i overkant mye folk på 

kjøkkenet og i salget (men heller det enn 

motsatt). 

Katrine Kalvig stekte vafler.. 



Mitt utgangspunkt var at vi måtte prøve å servere sånn passe sunn mat. Sånn passe fordi vi 

alle vet hvor sukkerhungrig man er en stund etter målpassering. Så det var altså ikke et 

alternativ å kutte ut kake (eller vafler).  

Men vafler kan gjøres sunnere ved å erstatte deler av hvetemelet med grovmel. Og 

bagettene kan være grove. Og en stor god porsjon middagsmat erstatter den ekstra pølsen 

man ellers ville fylt på med (og de to kakestykkene (eller, nei – ikke de)). 

 

Vi la oss på et rimelig prisnivå. Antakelig alt for 

rimelig, for erfaringen er jo at folk handler nesten 

uansett hva ting koster. Vi hadde tre priser, kr. 

10, 20 og 30,-. Det gjør det veldig enkelt for de 

som skal stå for salget. 

Vi hadde store ambisjoner om å få sponset store 

deler av både maten vi skulle selge og servere på 

overnattingsskolen. Og vi gikk ganske friskt ut. 

Erfaringen her var imidlertid at det er veldig 

tidkrevende. Vi utarbeidet et standardbrev hvor 

vi listet opp alt vi trengte. Dette sendte vi ut til en 

lang rekke butikker. Så fikk de krysse ut selv hva 

de ønsket å bidra med. Responsen var laber og 

spørsmålet i siste ende blir om det er verdt å 

kjøre rundt for å plukke opp noen flasker med 

ketchup? På den andre siden fikk vi også noen 

svært gode avtaler. Vi fikk for eksempel sponset 

mye av middagsmaten til skoleovernattingen og 

valgfrie varer for et stort beløp fra Tine (og masse 

datovarer som vi ikke klarte å bli kvitt selv om vi 

ga de bort).  

Marit Ekrem teller penger.. 

Skal prøve meg på noen gode råd på slutten. Mye virker opplagt og selvsagt, men det er rart 

hvordan opplagte småting likevel kan glippe når bildet blir stort og sammensatt (og hodet 

har begrenset kapasitet). 

Det er viktig å gjøre seg selv overflødig på et slikt arrangement slik at man kan trø til der det 

trengs. Da kan man heller løse plutselige utfordringer i stedet for å stå fast i vaffelpressa når 

det trøkket er størst, noen har spydd på et strategisk sted, det er fritt for 10- og 20-

kronestykker (og du er den eneste som vet hvordan man skifter papir i betalingsautomaten). 



Opplæring av dugnadspersonalet på viktige ting på forhånd er derfor en god ting. Tenk 

gjennom hva som folk kan stå fast i før arrangementet braker løs. Kan folk betjene for 

eksempel betjene en betalingsautomat inkl papirbytte og restarting? Vet alle hvor 

siktingsskapet er eller hvordan man starter et aggregat hvis det er nødvendig? Vet, i alle fall 

noen hvor de 1800 plastskjeene ligger? Har alle fått telefonnummeret mitt og hvilken 

størrelse papptallerkener skal brukes til hva (nei, ikke bruk dype tallerkener til vafler slik at 

det er fritt når folk skal ha suppe)  

En god co-pilot under planlegging og gjennomføring er viktig. Noen å diskutere små og store 

problemstillinger med (er hovedansvarlig en kvinne, så få en mann som co-pilot eller 

omvendt (her skrev jeg ingenting om hvorfor, men leseren kan jo tenkte litt i retning av 

detaljfokus/den store helheten)).  

Hvis man skal bestille mye varer, må man være ute i god tid. Det nytter ikke å komme en uke 

i forveien. De fleste butikkene har etter hvert lite varer på lager og er avhengig av å bestille 

opp selv, så hør med butikkene i god tid når de vil ha bestillingen. Og vær i overkant spesifikk 

på varetypen. Det er ikke alltid overenstemmelse mellom det du har i hodet ditt når du 

bestiller og det som ligger i pappesken når du pakker ut (slik at du for eksempel ikke får 

tacolefse hvis det var vestlandslefse du skulle ha fordi du bare skrev lefse (tenkt eksempel)).  

Og så er det dugnadsbiten. Sørg for at folk bekrefter at de har mottatt informasjon og har 

tenkt å forholde seg informasjonen og arbeidsoppgavene sine. Under NNM oppførte folk seg 

eksemplarisk ift å gi tilbakemeldinger, stille når de skulle eller finne erstatter for seg selv 

(ikke godta at folk sender barna sine på 10 år til å stå i kaféen og ta imot penger).  

 

Tja, tror vi stopper her. Kunne sikkert spadd opp mye mer, mer eller mindre interessant 

informasjon, men vi stopper her (god jul!) 


