Forslag til vedtak på forbundstinget 2020 fra Bodø & omegn IF orientering (B&OI) - Endring
av konkurranseregel 7.1.3 om startberettigelse i NM
Følgende ble vedtatt på kretsledermøtet (KLM) 8. november 2019: «I NM kan norske lag og
deltakere som representerer norske klubber, delta. Utenlandske statsborgere må, for å
kunne delta i NM eller HL, ha vært bosatt i Norge fra 1.januar og ha vært medlem av klubb
tilsluttet NOF minst en måned. I seniorklassene skal NM-medaljer, diplomer og kongepokaler
deles kun ut til norske statsborgere. I NM stafett for senior må et flertall av lagets utøvere
være norske statsborgere for at laget skal kunne vinne medalje og diplomer.»
B&OI foreslår med umiddelbar virkning å endre denne tilbake til opprinnelig regel: «I NM
kan norske lag og deltakere som representerer norske klubber, delta. Utenlandske
statsborgere må, for å kunne delta i NM eller HL, ha vært bosatt i Norge fra 1.januar og ha
vært medlem av klubb tilsluttet NOF minst en måned»
Begrunnelse: B&OI kan ikke se at det er fremkommet noen misnøye vedrørende dagens
praksis, hverken fra løpere, klubber eller kretser. NOF gjennomførte ikke noen form for
høringsprosess i forkant av KLM, og har heller ikke vurdert de åpenbare uheldige
konsekvensene vedtaket vil gi på flere områder.
B&OI er en av flere klubber som har og har hatt utenlandske løpere boende i Bodø-området
over tid. Dette er løpere som i stor grad har gjort seg positivt bemerket, både som aktive
bidragsytere i treningsmiljøet, trenere og dyktige arrangører av løp. Dette er løpere som bor
her fast over lang tid og virkelig bidrar til o-sportens utvikling, men der en endring i statsborgerskap ikke er aktuelt. For disse løperne er det å kunne delta i NM på lik linje med
resten av sine klubbvenn/-venninner en viktig og naturlig del av motivasjonen, selv om
medaljer kanskje i de fleste tilfeller ikke er mulig.
B&OI mener at det nylige vedtaket vil kunne svekke attraktiviteten til norske klubber og det
vil på sikt bli færre som jobber med både frivillige og betalte verv i klubbene. Dette vil
utelukkende være negativt for norsk o-sport, ikke bare for berørte klubber, men for norsk
orientering som helhet. Lavere deltakelse og dårligere nivå i NM er en annen negativ
konsekvens av vedtaket. Vi mener også at en utveksling av løpere på tvers av landegrenser
utelukkende er positivt for o-sporten som helhet. I lys av den åpenbart mangelfulle
prosessen i forkant av KLM ber vi om at tinget behandler denne saken nå, og ikke utsetter
dette til KLM 2020. Det fortjener norsk orientering!
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