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Sak 1 Åpning
Åpning ved forbundspresident Astrid Waaler Kaas.

Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter
Komplett deltakerliste vil bli lagt ut digitalt ved møtestart.

Sak 3 Valg av møtefunksjonærer
Det skal velges ordstyrer, sekretærer og protokollunderskrivere.
Ordstyrere og sekretærer
Forslag fra Forbundsstyret:
Ordstyrer:
Sekretærer:
Representanter til å undertegne protokollen
Forslag fra forbundsstyret:

Ingrid Okkenhaug
Lone Brochmann og Stein Blomseth

Ivar Maalen-Johansen
Linda Verde

Sak 4 Forretningsorden
Forslag fra forbundsstyret
1

Forhandlingene foregår for åpne dører hvis ikke annet blir bestemt

2
Ledelse, taletid m.v.
Forhandlingene ledes av de valgte ordstyrere.
Ingen har rett til å ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak med unntak av innlederen.
Taletiden begrenses til 5 min. første gang, 2 min. andre gang og 1 min. tredje gang.
Ordstyreren har rett til å fremme forslag om forkortet taletid og om strek med de inntegnede talere.
Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang og høyst 1 min. til hver sak.
Representantene forlanger ordet ved framvisning av sine nummerskilt. Talere skal tale fra sin
bestemte plass i salen.
3
Forslag
Forslag må leveres skriftlig til ordstyrer, undertegnet med forslagstillerens nummer og navn. Dette
skjer fortrinnsvis elektronisk på epost til henningbratland.carlsen@orientering.no
Forslag til endringer i konkurransereglene og andre regler hvor Kretsledermøtet har myndighet og
som ikke er ført opp på den utsendte sakliste, kan ikke tas opp til behandling.
Forslag som opptas, men som på forespørsel fra ordstyreren ikke får støtte fra andre representanter,
bortfaller.
Nye forslag kan ikke framsettes når strek er satt.
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4
Avstemninger
Alle vedtak, hvis intet annet er bestemt, avgjøres ved alminnelig flertall. I alle saker skal vedtakene,
for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer (mer enn halvparten av de avgitte
stemmer, "blanke stemmer" ikke medregnet) når ikke annet er bestemt i loven.
Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.
5
Protokoll
Protokoll føres av de valgte sekretærer.
I protokollen innføres alle forslag, avstemninger og vedtak.
Protokollen skal godkjennes og undertegnes av de to valgte representanter.
Forbundsstyrets forslag til vedtak
Innkalling og forretningsorden godkjennes
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Sak 5 Godkjenning av sakliste og tidsplan
Forslag til saksliste og tidsplan fra forbundsstyret er gjengitt på første side i saksdokumentet.
Forslaget er sendt ut til kretsene 8. oktober.

Sak 6 Vedtakssaker
6.1. Konkurranseregler
6.1.1 Endring av regler for deltakeradgang NM og HL
Endring av konkurranseregel 7.1.3 og 7.1.4, om startberettigelse og berettigelse til medaljer,
diplom og kongepokal.
Forslag fra Forbundsstyret etter høringsrunde og innspill fra arbeidsgruppa. Saken fremlegges av
styrets visepresident Leif Størmer.
Gjeldende regel 7.1.3:
«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».
Gjeldende regel 7.1.4:
“For ski-orientering gjelder at utenlandske statsborgere må, for å kunne delta i NM eller HL, ha vært
bosatt i Norge fra 1. juli foregående år og ha vært medlem av klubb tilsluttet NOF minst en måned.”
7.1.3 og 7.1.4 foreslås endret og slått sammen, til ny 7.1.3:
«I NM og HL kan kun lag og deltakere som representerer klubber tilsluttet NOF, delta. Utøvere uten
norsk statsborgerskap må, for å kunne delta i NM eller HL, ha vært bosatt i Norge i minst de siste 6
måneder».

Bakgrunn
I vedtak fra Forbundstinget 2020 ble saken om startberettigelse i NM (konkurranseregel 7.1.3 og
7.1.4), oversendt til endelig behandling på Kretsledermøtet 2021, under forutsetning av at det legges
opp til en bred høringsrunde i forkant av saken. Bakgrunnen er vedtaket fra Kretsledermøtet i 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.»
En del klubber signerte etter KLM 2019 et brev som ble sendt til NOF, der de kritiserte
saksbehandlingen og protesterte på vedtaket. Det ble deretter meldt inn en sak til Forbundstinget
2020 om å omstøte vedtaket fra KLM, slik at de tidligere reglene skal gjelde:
«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».
________________________________________________________________________________________
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Det kom også inn sak fra Porsgrunn O-lag til tinget, der de ba styret utrede saken bedre og legge
frem et revidert forslag. POL pekte på at det finnes gode argumenter for en justering av tidligere regel,
samtidig som vedtaket fra KLM 2019 er rigid og vanskelig gjennomførbart blant annet fordi
startberettigelse er løsrevet fra premiering/medaljer, noe som blir komplisert med tanke på øvelser
med utslagning og/eller kvalifisering.
Forbundstinget 2020 vedtok altså å oversende saken til KLM 2021:
1. Forbundstinget oversender saken til behandling på Kretsledermøtet 2021.
2. En eventuell ikrafttredelse av endret konkurranseregel 7.1.3 og 7.1.4 vedtatt på Kretsledermøtet
2019 utsettes til 1. januar 2022. Forbundstinget oversender saken, med alle høringsuttalelser som har
fremkommet i forbindelse med Forbundstinget 2020, til behandling på Kretsledermøtet 2021. Det
legges også opp til en bred høringsrunde i forkant av saken.»
Det ble sommeren 2021 satt sammen en arbeidsgruppe som har belyst og drøftet saken.
Arbeidsgruppa leverte en gjennomgang av diskusjonene, samt en anbefaling om endringer i
konkurransereglene, til styret.
Samme dokument ble 13/9 2021 publisert på orientering.no, ble sendt ut til kretsledere på høring, og
er vedlagt saksdokumentene til KLM (sak 6.1.1, vedlegg 1).
Basert på innspill fra høringsrunden, samt arbeidsgruppas anbefaling, har styret kommet frem til sin
innstilling til endring av konkurransereglenes pkt 7.1.3 og 7.1.4.

Forslag til vedtak
Kretsledermøtet vedtar Forbundsstyret sitt forslag til endring av regler for startberettigelse og
berettigelse til medaljer, diplom og kongepokal i NM.
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6.1.2 Regler for gjennomføring av arrangement
Endring av konkurranseregel 14.1 og 14.2 om forutsetninger for å arrangere o-løp, samt 22.2.6
om TDs oppgaver.
Saken fremlegges av styremedlem Dag Ausen.
Foreslåtte endringer:
14.1
Dagens regel:
14.1.1 Forbundsstyret og de enkelte kretsstyrer er sammen ansvarlige for utarbeidelse av terminlister
for de ulike løpskategorier.
14.1.2 Både forbundsstyret og kretsstyret kan nekte å godkjenne eller videresende løpssøknad om de
mener løpet vil kunne påføre dyreliv eller vegetasjon urimelig belastning, eller om løpet av andre
grunner ikke tilfredsstiller de krav som må stilles til en konkurranse av den aktuelle kategorien.
14.1.3 (IOF NA) Forbundsstyret fastsetter søknadsfrister og krav til søknader, og utarbeider
terminlister på basis av søknader fra klubbene og forslag til terminlister fra kretsene.
14.1.4 (IOF) Søknad om WRE-løp sendes via kretsen til NOFs sekretariat. Forbundsstyret rangerer
søknadene og videresender dem til IOF.
14.1.5 (NM) Forbundsstyret utlyser, tildeler og fastsetter arrangementsdato for NM/HL.
Forbundsstyret kan vedta nærmere forskrifter og tidsfrister for søknader.
14.1.6 (NA) Søknad om arrangement sendes til kretsen. Kretsstyret uttaler seg om søknadene før de
videresendes til NOFs sekretariat.
14.1.7 (K) Søknad om arrangement sendes kretsen. Kretsstyret setter opp forslag til terminliste ut fra
de innkomne søknader.
14.1.8 (NÆR) Kretsstyret fastsetter søknadsfrister og krav til søknader. Søknad om arrangement
sendes kretsen, som setter opp terminlister på grunnlag av søknadene.
Regel foreslås utdypet og utvidet, slik:
14.1.1 Forbundsstyret og de enkelte kretsstyrer er sammen ansvarlige for utarbeidelse av terminlister
for de ulike løpskategorier.
14.1.2 (IOF NA) Forbundsstyret fastsetter søknadsfrister og krav til søknader, og utarbeider
terminlister på basis av søknader fra klubbene og forslag til terminlister fra kretsene.
14.1.3 (IOF) Søknad om WRE-løp sendes via kretsen til NOFs sekretariat. Forbundsstyret rangerer
søknadene og videresender dem til IOF.
14.1.4 (NM) Forbundsstyret utlyser, tildeler og fastsetter arrangementsdato for NM/HL.
Forbundsstyret kan vedta nærmere forskrifter og tidsfrister for søknader.
14.1.5 (NA) Søknad om arrangement sendes til kretsen. Kretsstyret uttaler seg om søknadene før de
videresendes til NOFs sekretariat.
14.1.6 (IOF, NA) Forbundsstyret skal sjekke at tillatelser i henhold til 14.2 er på plass og informasjon i
henhold til 14.2 og 14.3 er gitt før løpet godkjennes.
14.1.7 (IOF, NA) Forbundsstyret kan nekte å godkjenne løpssøknad om de mener løpet vil kunne
påføre dyreliv eller vegetasjon urimelig belastning, eller om løpet ikke tilfredsstiller de krav som må
stilles til en konkurranse av den aktuelle kategorien.
14.1.8 (K) Søknad om arrangement sendes kretsen. Kretsstyret setter opp forslag til terminliste ut fra
de innkomne søknader.
14.1.8 (NÆR) Kretsstyret fastsetter søknadsfrister og krav til søknader. Søknad om arrangement
sendes kretsen, som setter opp terminlister på grunnlag av søknadene.
14.1.9 (K) Kretsstyret skal sjekke at tillatelser i henhold til 14.2 er på plass og informasjon i henhold til
14.2 og 14.3 er gitt før løpet godkjennes.
14.1.10 (NÆR) Kretsstyret kan sjekke at tillatelser i henhold til 14.2 er på plass og informasjon i
henhold til 14.2 og 14.3 er gitt før løpet godkjennes.
14.1.11 Kretsstyret kan nekte å godkjenne eller videresende løpssøknad om de mener løpet vil kunne
påføre dyreliv eller vegetasjon urimelig belastning, eller om løpet ikke tilfredsstiller de krav som må
stilles til en konkurranse av den aktuelle kategorien.
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14.2
Dagens regel 14.2.3 endres ved at ufullstendig/unødvendig referanse strykes:
14.2.3 O-løp kan ikke avholdes uten samtykke av eier eller bruker av grunn hvor avsperring foretas,
samling, start eller innkomst finner sted, eller hvor sammenstimling av folk ellers må påregnes., jfr
Friluftslovens
Ny regel, 14.2.5, foreslås:
14.2.5 Bruk av naturreservater, nasjonalparker, nedslagsfelt for drikkevann, eller annen eiendom hvor
ferdselsretten er begrenset av særlover, kan kun skje etter avtale med forvaltningsmyndighet.

22.2.6
Dagens regel:
TD skal som et minimum utføre følgende oppgaver:
1. Godkjenne arena og stevnesenter.
2. Sjekke rammen rundt konkurransen og arrangørens opplegg for overnatting, bespisning, transport,
program og seremonier.
3. Godkjenne innbydelser (bulletiner), PM og annen informasjon til deltakerne.
4. Godkjenne start-, vekslings- og målorganisering.
5. Sjekke arrangørens systemer og rutiner for tidtaking og resultatberegning.
6. Godkjenne løypenes kvalitet, med vekt på elementer som vanskegrad, postplassering og postutstyr
7. Sjekke kartets nøyaktighet og lesbarhet, og eventuelt fremdriften av kartarbeidet.
8. Sjekke eventuelle spredningsopplegg og løypekombinasjoner.
9. Sjekke tilretteleggingen for media.
10. Godkjenne de kontingenter og avgifter som arrangøren krever av deltakere, ledere og publikum.
Foreslås endret til:
TD skal som et minimum utføre følgende oppgaver:
1.
Godkjenne utforming av arena og stevnesenter.
2.
Godkjenne opplegg for avfallshåndtering og toalettforhold.
3.
Verifisere at bruk av lydanlegg, reklame og eventuelle andre forhold som kan volde ulempe, er
godkjent av rette myndighet.
4.
Sjekke rammen rundt konkurransen og arrangørens opplegg for overnatting, bespisning,
transport, program og seremonier.
5.
Godkjenne innbydelser (bulletiner), PM og annen informasjon til deltakerne.
6.
Godkjenne start-, vekslings- og målorganisering.
7.
Sjekke arrangørens systemer og rutiner for tidtaking og resultatberegning.
8.
Godkjenne løypenes kvalitet, med vekt på elementer som vanskegrad, postplassering,
postutstyr og VDG-hensyn.
9.
Sjekke kartets nøyaktighet og lesbarhet, og eventuelt fremdriften av kartarbeidet.
10.
Sjekke eventuelle spredningsopplegg og løypekombinasjoner.
11.
Sjekke tilretteleggingen for media.
12.
Godkjenne de kontingenter og avgifter som arrangøren krever av deltakere, ledere og
publikum.

Bakgrunn og begrunnelse
Regelendringene er gjort for å tydeliggjøre de regler og forpliktelser vi har med tanke på lovverk og
egne retningslinjer. De organisasjonsledd som iht reglene tildeler arrangement skal også ha rettighet
til å godkjenne, evt avslå, løpssøknader. Regelendringene angir når i prosessen arrangørens planer
knyttet til VDG og miljø skal godkjennes, og av hvem.
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Naturen er vår arena, Norsk orientering er opptatt av å ta vare på den. Vi ønsker at o-idretten skal
oppleves som profesjonell, miljøvennlig og bærekraftig, og vil sørge at vi fortsatt har et godt
samarbeid og god dialog med grunneiere og forvaltning.

Forbundsstyrets innstilling
Kretsledermøtet vedtar Forbundsstyret sitt forslag til endring av regler for gjennomføring av
arrangement.

6.1.3 Klasser- og løypetilbud
Forslag fra forbundsstyret
Sakframlegger: Ingrid Okkenhaug, styremedlem med særskilt ansvar bredde og opplæring.
Forbundsstyret foreslår at prøveordningen med nye klasse- og løypetilbud vedtas som en permanent
ordning for Norsk Orientering. Ordningen berører en rekke punkter i konkurransereglene, og
implementeringen av klasse- og løypetilbudet i konkurransereglene gjennomgås nå av Regelutvalget.
Endelig forslag til endringer i reglene ettersendes i uke 41.
Bakgrunn
De nye klasse- og løypenivåene ble første gang vedtatt på KLM i 2019 som obligatorisk utprøving i
alle NA- og K-løp i 2020. Denne ordningen ble på KLM i 2020 vedtatt videreført i 2021.
Nærmere informasjon med begrunnelsen for videreføring av prøveordning i 2021 kan leses HER
Oversikt på klassetilbudet for de nye åpne klassene og aldersklasser med nærmere forklaring kan
leses HER .
En arbeidsgruppe jobbet fram grunnlaget for klasse- og løypenivåene som har vært på utprøving.
Begrunnelsen for klasse- og løypetilbudet:
•
•
•

Få en enklere og mer entydig betegnelse på klasser, et system som benevnes likt i alle NAog K-løp og er gjenkjennelig fra løp til løp.
Forenkle med færre klasser og enklere å forstå for nye.
Tørre å forsøke noe nytt som bl.a. kan bidra til forenkling, flere deltakere og raskere
mestring.

Erfaringer fra utprøving i 2020 -21 og grunnlag for forslag til vedtak
•

•

•
•
•

•

•

Både sesongene 2020- og 21 har vært spesielle på grunn av koronasituasjonen. Det har vært
færre NA- og K-løp enn i normalår og mange har deltatt mindre enn normalt og også kun
lokalt. 2021 sesongen har vært mer normal enn 2020 med tanke på restriksjoner.
Vi har i svært liten grad fått testet ut direktepåmelding på arena i åpne klasser pga
smittevernrestriksjonene, noe som bl.a. skulle bidra til å øke deltakelsen i flere av de åpne
klassene, f.eks. nye foreldre og sjåfører til N2- åpen 17-.
Stikkprøver i Eventor viser at de fleste arrangører av NA og K- løp har tatt i bruk de åpne
klassene og bruker riktige klassebetegnelser.
Flere deltakere har fått mulighet til å bli kjent med klassene.
Vi antar at fleksibilitet til å velge nivå i klassene fra 10 år og oppover, er med på å gjøre det
enklere å finne riktig nivå på løp, samt legge til rette for progresjon også på løp.
Resultatvisning i Eventor har stort sett vært gjort på riktig måte med noen få unntak. Det er i
2021 gjort ytterligere tilpasning i Livelox og Winsplit slik at N-åpen ikke får opp resultatvisning
og klasse 9-10 ikke får opp rangering, i tråd med bl.a. barneidrettsbestemmelsene.
I 2020 gikk vi grundig gjennom alle NA og K-løp fra 20. juni og fram til 26. september. Totalt
56 o-løp ble det notert antall starter i de åpne klassene og i de ordinære årsklassene opp t.o.m
15-16 år. De klassene som skilte seg ut med få deltakere var spesielt N2-åpen 17- , men også
B åpen 10-16. Mest populær var N-åpen og B-åpen 17- i tillegg til AK-åpen.
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En tilsvarende opptelling er gjennomført for løp i 2021. Det er arrangert en god del flere K og
Na-løp i 2021 og opptelling omfatter alle K- og NA løp som er arrangert fram til 30. september,
totalt 113 o-løp. På de store o-løpene er det god deltakelse i så godt som alle de åpne
klassene, noe mer begrenset i de mindre løpene.

Oppsummering av deltakelse i 2020 og -21 framgår av tabell i eget vedlegg (sak 6.1.3, vedlegg 1)
Norges Orienteringsforbund har i perioden 15.- 30. september 2021 gjennomført en enkel,
elektronisk undersøkelse der vi oppfordret alle i alder 13 år og eldre som har deltatt i
orienteringsløp om å delta ved å svare på spørsmål om klasse- og løypetilbudet. I alt svarte 274
på undersøkelsen. Det har gitt et bredere grunnlag for evaluering og for forslaget som legges fram
for vedtak på kretsledermøtet.
En kort oppsummering av svarene følger i eget vedlegg (sak 6.1.3, vedlegg 2).

Med grunnlag i erfaringene fra utprøving i 2020- 2021, innspill som er kommet underveis,
anbefalinger fra arbeidsgruppa samt svarene fra deltakerundersøkelsen i september 2021, legges
det fram forslag til vedtak av nytt klasse- og løypetilbud i NA- og K-løp, gjeldende fra 1.1 2022. Se
eget vedlegg (sak 6.1.3, vedlegg 3).

Forslag til vedtak:
Kretsledermøtet vedtar forbundsstyrets forslag til nytt klasse- og løypetilbud i NA- og K-løp, samt
endringer i konkurransereglene knyttet til forslaget, gjeldende fra 1.1.2022.

Sak 7 Drøftingssaker
7.1 Like vinnertider for kvinner og menn
Saken fremlegges av visepresident Leif Størmer.
Bakgrunn
Diskusjonen om like vinnertider for damer og herrer har pågått en stund i vårt naboland Sverige, og
blir i disse dager også drøftet i IOF. Her i Norge har Norges Orienteringsforbund i løpet av året fått
innspill i saken fra både Nydalen Skiklubb og Akershus og Oslo Orienteringskrets. Forslaget peker på
at "det prinsipielt bør være slik at damer og herrer har like antatt vinnertider. Kvinner er like
utholdende som menn, forskjellen i vinnertider er kulturelt bestemt. Nydalens SK mener ulike
vinnertider bidrar til at damenes konkurranser anses, av enkelte, som mindre prestisjefylte enn
herrenes. Vi ønsker å bidra til at damer og herrer får så likeverdige konkurranseforhold som mulig."
I henhold til konkurransereglenes pkt 16.4.3 kan styret beslutte retningslinjer for antatte vinnertider for
de enkelte klasser og distanser.
Styret mener at denne saken må tas på alvor og gis en grundig behandling da den berører mange
viktige problemstillinger som likestilling, prestasjoner og prestisje, holdninger, fysiologisk utvikling
gjennom junior- og senior årene, aktivitet og deltakelse, med mere. Vi har også muligheten til å lære
av svenskenes erfaringer. Som Nydalen SK nevner i sitt innspill så kan saken også ha flere
alternative løsninger. Styret ønsker at det kjøres en prosess og en bred diskusjon om temaet i oNorge frem til et eventuelt vedtak i Forbundsstyret.
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Det er fot-o øvelsene langdistanse, natt, ultralangdistanse og skogsstafettene hvor junior- og
seniorklassene har forskjellige stipulerte vinnertider for henholdsvis damer og herrer. Innen ski-o er
det øvelsene langdistanse og stafett at stipulerte vinnertider er forskjellig. For ungdom og veteraner er
retningslinjene like vinnertider for begge kjønn på alle øvelser.

Forslag til prosess:
Styrets forslag er at vi i o-Norge kjører en prosess på denne saken:
1. Det opprettes en arbeidsgruppe med minimum følgende representasjon:
• Toppidrettsutøver dame og herre
• Breddeutøver dame og herre
• Juniorutøver, dame og herre
• Representant for toppidretten i forbundet
• Leder Jenteprosjektet
• Klubbtrener/-leder
• Representant fra forslagsstiller
Arbeidsgruppens oppgave er i første omgang å komme opp med fakta, forhold og
problemstillinger som arbeidsgruppen mener bør være en del av diskusjonen.
Dette oppsummeres i en rapport som sendes ut senest i januar 2022 til Kretslederne
og også distribueres gjennom orientering.no.
2. Kretslederne fasiliterer diskusjonen om temaet i sine o-kretser og oppsummerer innspill og
konklusjoner. Forbundet kaller inn alle kretsledere til felles Teamsmøte senest juni 2022.
3. Forbundet bidrar også til å fasilitere diskusjonen i o-Norge gjennom å skape oppmerksomhet
for den i Veivalg, på orientering.no, med mere, samt fasilitere diskusjoner i aktuelle fora som
på åpne junior- og seniorsamlinger og liknende.
4. Arbeidsgruppen oppsummerer innspillene som har kommet i diskusjonen og utarbeider en
anbefaling til styret.
Styret er kjent med at det pågår en diskusjon i IOF om samme tema, og vil også ta med innspill som
fremkommer i den diskusjonen inn i vår prosess. Det kan også være aktuelt å samkjøre eventuell
innføring av nye regler med IOF.

7.2 Strategi
Saken fremlegges av president Astrid Waaler Kaas.
Bakgrunn
NOFs administrasjon og styre har satt i gang arbeidet med ny strategi som skal fremlegges for vedtak
på forbundstinget i 2022. Kretser og klubber har vært involvert i flere høringsrunder. I forbindelse med
arbeidet er følgende spørsmål blitt sendt kretsene:

Struktur:
Er det god sammenheng mellom hovedmålet, hovedområdene og delmålene?
Er konkretiseringen mellom klubb, krets og forbund godt nok?
Er det tydelig hva som klubbene og kretsene skal ha hovedfokus på og det som forbundet skal ha
fokus på?
Eventuelle forslag til forbedringer:
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Visjon og verdier:
Er dere enige i forslaget til ny visjon?
Eventuelle forslag til ny visjon:
Hvordan kan verdiene synliggjøres i strategien?

Hovedområdene
Er de riktige hovedområdene prioritert?
Er fokus på rekruttering ivaretatt godt nok?

I forhold til de kommentarene og innspillene vi fikk i forrige runde, hvor godt synes dere disse er
ivaretatt i dette utkastet?

Eventuelle forslag til forbedringer:

Utkast til strategi er vedlagt saken (sak 7.2, vedlegg 1).

7.3 Egne lag for turorientere
Saken fremlegges av Jørgen Mårtensson fra NOFs administrasjon
Bakgrunn:
a) Vedtak på NOF Ting 2018 sak 7.1.1: Norsk Orientering vil øke mosjonsaktiviteten og arbeide
for at denne aktiviteten bidrar til å øke medlemsmassen.
b) Utkast til strategidokument 2020-2026, hovedområde 6 Mosjonsorientering:
Hovedmål: Norsk Orientering har et differensiert og attraktivt mosjonstilbud som bidrar til 10 %
økning i turorientering og stolpejakt i hver tingperiode.
Hovedutfordring: Mosjonister som driver med orienteringsaktiviteter som tur-orientering og
stolpejakt oppfattes ikke som en del av Norsk Orientering. Antall deltakere i turorientering og
stolpejakt øker, men er liten grad medlemmer i Norsk Orientering.
Ett av målene under «Turorientering og stolpejakt»:
NOF skal etablere en ny modell for enklere medlemskap som gjør det lettere for klubbene og
rekruttere mosjonister som medlemmer.
Se eget saksvedlegg (sak 7.3, vedlegg 1).
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Sak 8 Informasjonssaker
8.1 Status fra toppidretten
Saken fremlegges av Hanne Staff.

8.2 Informasjon fra valgkomiteen
Saken fremlegges av Sondre Gullord

Sak 9 Avslutning
Kort oppsummering ved president Astrid Waaler Kaas.
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