Protokoll

Kretsledermøtet 2021
Norges Orienteringsforbund

Gardermoen 29. oktober 2021

Sak 1 Åpning
Forbundspresident Astrid Waaler Kaas åpnet møtet.
Presidentens innledet Kretsledermøtet med å ønske alle velkommen, og sa at det er
hyggelig å kunne møtes fysisk igjen etter at pandemien i lang tid har hindret oss fra dette.
Pandemien har også medført at vi har mistet medlemmer. Presidenten utfordret forsamlingen
til å tenke over de nyskapningene som vi har hatt under pandemien, der arrangement har
blitt gjennomført på nye måter og kreativiteten har blomstret. Hvilke tar vi med oss videre?
Jobben med å få folk tilbake til idretten starter nå, og vi må gjøre den i fellesskap.
Astrid Waaler Kaas takket Porsgrunn O-lag for flotte TV-sendinger fra NM, og påpekte at
avtalen med NRK gir oss en flott mulighet til økt synlighet fremover.
Presidenten la vekt på at Norsk Orientering i denne tingperioden har hatt tre personer under
26 år i forbundsstyret, og at vi nå har 3 kvinner under 30 år i styret.
Presidenten avsluttet med å ønske alle representantene et godt møte med gode
meningsutvekslinger.

Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter
Generalsekretær Øystein Hildeskor startet det tekniske oppropet. Det var 19 registrerte ved
starten av møtet.

Fra forbundsstyret
1. Astrid Waaler Kaas
2. Leif Størmer
3. Dag Ausen
4. Hanne Staff
5. Ingrid Okkenhaug
Kretsrepresentanter
6. Terje Urfjell
7. Ivar Maalen
8. Linda Verde
9. Torgeir Strand
10. Tone Bleken Rud
11. Henning Osnes Teigene
12. Torkel Irgens
13. Kurt Ove Melbye
14. Vibeke Lamark
15. Christian Frøyd
16. Harald Storrønning
17. Axel Juell Theisen
18. Espen Raastad
19. Elsie Brenne

Forbundsstyret, president
Forbundsstyret, visepresident
Forbundsstyret, medlem
Forbundsstyret, medlem
Forbundsstyret, medlem

Agder
Akershus og Oslo
Buskerud
Hordaland
Innlandet
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Troms
Vestfold og Telemark
Østfold
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Representasjon med talerett
24. Knut Edvard Helland
25. Øystein Hildeskor

Kontrollkomiteen
Generalsekretær NOF

Foreslått dirigent
Ingrid Okkenhaug

Forbundsstyret, medlem

Øvrige deltagere
Sondre Sande Gullord
Bjørn Baklid (fra sak 7.3)

Leder valgkomiteen, dirigent sak 6.1.3
Landslagstrener skiorientering

NOF administrasjon
Ivar Haugen
Jan Arild Johnsen
Lone Karin Brochmann
Lene Kinneberg
Stein Blomseth
Henning Bratland Carlsen
Jörgen Mårtensson
Ninni Tornøe Jonsson (fra sak 7.3)
Janne Salmi (fra sak 7.3)

Vedtak
Fullmakter ble godkjent uten innvendinger. Øystein Hildeskor og Knut Edvard Helland ble gitt
talerett.

Sak 3 Valg av møtefunksjonærer
Vedtak
Følgende møtefunksjonærer ble enstemmig valgt:
Ordstyrer:
Ingrid Okkenhaug, medlem forbundsstyret.
Sondre Sande Gullord (sak 6.1.3)
2 sekretærer
Lone Karin Brochmann, administrasjonen
Stein Blomseth, administrasjonen
2 representanter til å undertegne protokollen
Ivar Maalen, Akershus og Oslo orienteringskrets
Linda Verde, Buskerud Orienteringskrets
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Sak 4 Forretningsorden
Ordstyrer Ingrid Okkenhaug informerte om rutiner for taletid, hvordan forslag skal leveres inn
skriftlig, og hvordan den tekniske gjennomføringen med votering foregår. Deretter ble
forretningsorden votert over.

Vedtak
Forretningsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 5 Godkjenning av saksliste og tidsplan
Saksliste og tidsplan ble sendt ut til kretsene fredag 8. oktober og publisert på nett samme
dag. Vedlegg 4 til sak 6.1.3 ble sendt ut på e-post og publisert på nett torsdag 14. oktober.

Vedtak
Den fremlagte sakslisten og tidsplan ble enstemmig godkjent

Sak 6 Vedtaksaker
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.

Forslagsstiller er forbundsstyret, og saken ble fremlagt av visepresident Leif Størmer.
LS redegjorde for bakgrunn og prosess, med henvisning til saksdokumentene. LS trakk også
frem høringsinnspill om hvorvidt regelen skal gjelde også for HL, og redegjorde for hvorfor
arbeidsgruppen anbefaler at HL inkluderes.

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.”
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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».
Forbundsstyrets innstilling
Forbundsstyret foreslo at kretsledermøtet vedtok regelendringen.
Fikk ordet:
Christian Frøyd, Harald Storrønning,Terje Urfjell, Espen Raastad, Torkel Irgens, Elsie
Brenne, Linda Verde, Axel Juell Theisen, Ivar Maalen, Henning Osnes Teigene, Torgeir
Strand.
Oppsummering innspillene:
Styret og administrasjonen fikk skryt for en god og ryddig prosess, og for at det i forslaget til
vedtak ligger et signal om at Norsk Orientering setter pris på bidragene som utenlandske
statsborgere gir i klubbene.
Det var noen spørsmål og kommentarer knyttet til grensen på 6 mnd, blant annet at det
kanskje bør presiseres at det dreier seg om 6 mnd før arrangementsdato. Videre kom det
opp spørsmål om hvorvidt det var mulig med felles regler i NIF, noe Kretsledermøtet mente
ville være lite hensiktsmessig grunnet særforbundenes egenart.
Ingen endringsforslag forelå, Kretsledermøtet stemte over styrets forslag.

Vedtak:
Forbundsstyrets forslag til regelendring ble vedtatt ved akklamasjon.

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.

Forslagsstiller er forbundsstyret, og saken ble fremlagt av styremedlem Dag Ausen.
Ausen fortalte at forslaget tar utgangspunkt i en prosess i Miljø og bærekraftutvalget. Det har
vært økt press på vern av skog, som også inkluderer nærmiljø der vi alltid har bedrevet
orientering. Det er derfor viktig at vi kan sikre at vi kan drive orientering og at det er klart
hvordan vi skal forholde oss til regler og lovverk som gjelder både nasjonalt og internasjonalt.
Norsk Orientering er opptatt av å ta vare på naturen, og vi må fortsette å opptre profesjonelt
og ta ansvar på en god måte.
Regelendringene er foreslått for å tydeliggjøre de regler og forpliktelser vi har med tanke på
lovverk og egne forpliktelser, hva som ligger på forbundsnivå og hva som ligger på kretsnivå,
i tillegg til hvilke krav man stiller på klubbnivå. De organisasjonsleddene som i henhold til
reglene tildeler arrangement skal også ha rettigheter til å godkjenne eventuelt avslå
løpssøknader. Det er viktig å synliggjøre de krav og forventninger som ligger der og at rollen
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til teknisk delegert (TD) presiseres. I tillegg har utvalget erkjent at det ikke holder kun å ha
regler, men man må også veilede. Derfor har det nå kommet en oppdatert arrangørveileder
der disse tingene tas inn.
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.

Reglene 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.
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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.

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.
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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.
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Forbundsstyrets innstilling
Forbundsstyret foreslo at kretsledermøtet vedtok regelendringen.
Fikk ordet: Torgeir Strand, Linda Verde, Torkel Irgens, Henning Osnes Teigene, Ivar
Maalen, Axel Juell Theisen,Terje Urfjell, Linda Verde, Ivar Maalen, Henning Osnes Teigene
Etter innspillene ble det nedsatt en redaksjonskomite bestående av Linda Verde, Stein
Blomseth og Dag Ausen. Redaksjonskomiteens sammenfatning av innspill og innkomne
endringsforslag ga følgende endringer:
14.1.8 (K) Søknad om arrangement sendes kretsen. Kretsstyret setter opp forslag til
terminliste ut fra de innkomne søknader.
14.1.9(NÆR) Kretsstyret fastsetter søknadsfrister og krav til søknader. Søknad om
arrangement sendes kretsen, som setter opp terminlister på grunnlag av søknadene.
14.1.10 (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 innbydelse sendes ut.
14.1.11 (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 strykes)
14.1.12 Kretsstyret kan nekte arrangør å gjennomføre løp dersom 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.

14.2.5
Bruk av naturreservater, nasjonalparker, nedslagsfelt for drikkevann, eller annen eiendom
hvor ferdselsretten etter friluftsloven er begrenset av særlover, kan kun skje etter tillatelse
fra forvaltningsmyndighet.
22.2.6, pkt 1
Godkjenne plassering og utforming…

Vedtak:
Forbundsstyrets forslag til regelendring, med endringsforslag innkommet under møtet inntatt,
ble vedtatt med 18 mot 1 stemmer.
Nye regler etter vedtaket:
14.1
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.
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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 arrangør å gjennomføre løp dersom 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.
14.1.9 (NÆR) Kretsstyret fastsetter søknadsfrister og krav til søknader. Søknad om
arrangement sendes kretsen, som setter opp terminlister på grunnlag av søknadene.
14.1.10 (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 innbydelse sendes ut.
14.1.11 (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.
14.1.12 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.

14.2 (kun punkter med endringer)
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.

14.2.5
Bruk av naturreservater, nasjonalparker, nedslagsfelt for drikkevann, eller annen eiendom
hvor ferdselsretten etter friluftsloven er begrenset av særlover, kan kun skje etter tillatelse
fra forvaltningsmyndighet.
22.2.6
TD skal som et minimum utføre følgende oppgaver:
1.

Godkjenne plassering og 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.
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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.

Pause
Sondre Sande Gullord overtok som dirigent i sak 6.1.3. Gullord spurte forsamlingen om Lene
Kinneberg kunne gis talerett i saken, det ble godkjent.

6.1.3 Klasser- og løypetilbud
Forslagsstiller er forbundsstyret, og saken ble fremlagt av 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 et vedtak inkluderer de foreslåtte endringer i reglene som følge av
implementeringen av nytt klasse- og løypetilbud.
Ordstyrer Sondre Sande Gullord orienterte om fremgangsmåte for diskusjon og vedtak. Det
er omfattende regelendringer som må til for å implementere en innføring av nytt klasse- og
løypetilbud, det er derfor ønskelig at det først avklares hvorvidt Kretsledermøtet støtter at
prøveordningen gjøres permanent, deretter går vi eventuelt inn på de foreslåtte
regelendringer tematisk. Dokument med regelendringer tematisk ordnet var delt ut.
Kretsledermøtet godkjente bolkvis behandling av endringsforslagene.

Ingrid Okkenhaug gjennomgikk bakgrunn for saken, samt erfaringer fra prøveordningen.

Fikk ordet: Harald Storrønning,Torgeir Strand, Axel Juell Theisen, Linda Verde, Ivar
Maalen,Terje Urfjell, Henning Osnes Teigene, Christian Frøyd, Astrid Waaler Kaas

Oppsummering:
Bolk 1, klasse- og løypetilbud enstemmig vedtatt med endring klasse N2 Åpen 9-16.
Bolk 2, enstemmig vedtatt med endringsforslag fra Hordaland om etteranmeldingsavgift
nærløp samt forslag fra Buskerud om redaksjonell endring (nummerering) hensyntatt.
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Bolk 3, ledsager/samløping etc enstemmig vedtatt
Bolk 4, påmelding enstemmig vedtatt
Bolk 5, start og starttider enstemmig vedtatt
Bolk 6, resultater, tidtaking og premiering enstemmig vedtatt

Vedtak:
Forbundsstyrets forslag om innføring av nytt klasse- og løypetilbud, samt foreslåtte
regelendringer i den forbindelse, ble enstemmig vedtatt med følgende endringer:
§ 16.1.1, § 16.1.2, § 22.15.8: Klasse N2 Åpen 10-16 endres til N2 Åpen 9-16
§ 2.4.22, andre setning endret til «I andre løp enn nærløp kan det kreves tilleggsavgift for
etteranmelding i ordinære klasser».
§ 2.5.23 i sakspapirene er en trykkfeil, skal være § 2.4.23. Endres.
§ 2.4.22 og § 2.4.23 flyttes opp, og blir § 2.4.9 og §2.4.10. Øvrige paragrafer forskyves i
henhold til dette.
I tillegg vedtok Kretsledermøtet å gi Regelutvalget mandat til å rydde i begrepsbruken knyttet
til direktepåmelding/direkteklasser i regelverket.

Sak 7 Drøftingssaker
7.1 Like vinnertider for kvinner og menn
Saken ble presentert av visepresident Leif Størmer.
LS presenterer bakgrunn for saken. NOF har fått forslag fra AOOK om å vedta like
vinnertider for damer og herrer. Sverige har innført en slik regel, og det har nylig blitt startet
en diskusjon i IOF om temaet.
Styret kan selv vedta retningslinjer for vinnertider, men ønsker ikke å gjøre et slikt vedtak
uten en grundig prosess. Styret vil bli sette sammen en arbeidsgruppe som i første omgang
skal finne frem til de problemstillinger, fakta og forhold som bør være en del av diskusjonen.
LS oppfordrer alle kretsledere til å komme med innspill til prosessen.
Fikk ordet:
Harald Storrønning, Elsie Brenne, Ivar Maalen, Axel Juell Theisen

Oppsummering av innspillene:
Forslaget til prosess ble godt tatt imot av Kretsledermøtet.
Ivar Maalen mente at NOF bør ha fokus på hva som er best for norsk orientering, ikke
nødvendigvis riktig å harmonisere med IOF eller andre nasjoners regler.
Sverige har innført regelendringer for «likvärdigt tävlingsupplegg». Det vil være nyttig å høre
hvilke erfaringer de gjør seg med den nye ordningen.
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7.2 Strategi
Saken ble presentert av president Astrid Waaler Kaas.
De spørsmålene som tidligere ble sendt ut til kretsene, er gjengitt i saksdokumentene.
Kretsledere har selv ytret ønske om å ha en ny gjennomgang av strategien på årets KLM.
AWK ønsker å utfordre kretslederne på om Synlighet bør være et hovedområde i strategien,
sett i lys av at avtalen med NRK gir oss en spesiell mulighet til å nå ut.
Vi trenger kretsenes hjelp til å prioritere og komme frem til et godt strategidokument.

Fikk ordet:
Alle kretsledere etter tur
Oppsummering av innspillene:
Rekruttering et hovedproblem/-fokus, naturlig at det adresseres i strategien.
Synlighet er viktig, også med tanke på rekruttering. Synlighet kan gjerne bli hovedområde i
stedet for arrangement.
Til strategidokumentet: forrige utkast var litt for mye, nå litt for lite. Vi trenger gode mål og
gode delmål.
Sør-Trøndelag foreslo å ha en egen virksomhetsstrategi som tar for seg det organisatoriske
og forhold klubb/krets/forbund, i tillegg til en aktivitetsstrategi.
Visjonen treffer ikke helt, bør vi ha en ny runde på den? Den foreslåtte visjonen beskrives
som litt pompøs.
Arrangement: barn og unge skal også møte toppidrettsutøverne. Motiverende for bredde å
møte topp.
Bra at strategien synliggjør vårt samfunnsbidrag.
20 punkter i strategien hvor ansvaret er lagt på klubbnivå. Uheldig?
Bra at man refererer til bærekraft, men ser ikke mye konkret om det i strategien. Trenger vi
en egen bærekraftsstrategi?
Bedriftsløp: hvordan får vi bedriftsløpere inn i vår organisasjon? Viktig for å ha kontroll på at
aktiviteten skjer iht retningslinjer
Digitalisering kan gi rekruttering. NOF bør eie løsningene.
Barn og unge: budskapet om samarbeid med skolene bør styrkes, kan også formuleres som
samfunnsoppdrag.
Astrid Waaler Kaas oppsummerte tilbakemeldingene fra kretsene, og takket for innspill. Vi
har fått gode innspill om å tenke nytt, flere som utfordrer oss på å være modige! Strategien
kan spisses ytterligere. Mulig at det skilles ut en del på organisatorisk, på mer konkrete tiltak
og på overordnet strategi. Styret tar til seg at visjonen ikke har slått an.
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7.3 Egne lag for turorienterere
Saken ble presentert av Jørgen Mårtensson fra NOFs administrasjon
Ordstyrer innledet ved å vise til at Idrettstinget nylig har vedtatt at det skal bli mulig å legge
inn mosjonsaktivitet i Idrettsregistreringen slik at særforbundenes fulle aktivitet kan
synliggjøres på bedre vis. NIFs vedtak innebærer ikke at mosjonsaktiviteten vil påvirke
medlemstall.
Jörgen presenterte oversikt over NOFs medlemstall, fordelt på kjønn og alder. 21.333
medlemmer.
Vi har imidlertid også over 100.000 som går turorientering, svært mange av dem uten å være
medlemmer i en klubb. Turorienterere virker å være tilbakeholdne med å melde seg inn i en
ordinær klubb, det virker ikke relevant med tanke på den aktiviteten de driver.
Pilotprosjektet Tur-O-jegeren ble presentert av Ninni Jonsson.
Teste ut ulike scenarier overfor brukerne. Hva skal til for å utløse vilje til å melde seg inn i en
klubb? Tenker seg både sommer- og vinterklubber.
Ski-tur-O kan bidra til at vi får registrert flere aktive ski-o-medlemmer, noe som kan utløse
grentillegg. Grensen er 1500 medlemmer, det vil gi betydelige midler til ski-o fremover.
For mangfoldsaspektet kan tur-O være viktig, en lavere terskel for deltakelse og innføring i
orientering.
Tanken er å etablere tur-O-klubber regionalt. Nord/Midt/Vest/Sør/Øst/Inn.

Fikk ordet:
Tone Bleken Rud, Ivar Maalen, Astrid Waaler Kaas, Torgeir Strand

Oppsummering av innspillene:
Viktig at tur-O-klubbene ikke er i konkurranse med de ordinære klubbenes aktivitet.
Det innvendes at deltakerne primært vil ønske seg en lokal forankring, altså bli medlemmer i
den lokale klubben. Erfaring så langt tyder på at det er få som faktisk blir medlemmer av
lokal klubb, kanskje det vil være enklere å få medlemmer i en tur-O-klubb. Viktig at det blir
presentert slik at det er tydelig at medlemskap ikke medfører forpliktelser for deltakerne.
Tur-O-klubbene kan bli en markedsføringsarena for ordinære klubber. Ved digitalt kjøp av
tur-O kan man gi mulighet til å kjøpe medlemskap i tur-O-klubb, der det fremgår at det
innebærer fordeler (bonusposter etc). Samtidig kan deltakerne velge å godta om de vil ha
info fra lokal o-klubb, få tilbud fra NOFs samarbeidspartnere etc).
Mange som i dag går tur-O uten at vi får registrert dem som aktive medlemmer. Vi burde ha
navnelister på de som går turorientering, slik at vi kan fange opp alle de som er medlemmer i
fleridrettslag og som faktisk deltar i mosjonsorientering og annen orienteringsaktivitet.
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Ny plattform til turorientering kan gi oss muligheter til å trigge økt aktivitet, flere deltakere
som oppsøker tur-O-tilbud også utenfor eget nærområde.
Avslutningsvis oppfordret Generalsekretær Øystein Hildeskor alle til å komme med innspill
og problemstillinger også etter KLM, vi ønsker å komme i gang med prosessen.

Sak 8 Informasjonssaker
8.1 Status fra toppidretten
Saken ble presentert av Hanne Staff.
Staff hadde med seg Bjørn Baklid (landslagstrener skiorientering) og Janne Salmi
(landslagssjef orientering), som begge fikk ordet.
Vi har hatt en veldig god sesong og Hanne gratulerer kretsledere og hele o-Norge med det.
Tross vanskelig situasjon med restriksjoner som følge av pandemien har mesterskap blitt
gjennomført med gode resultater for de norske landslagene.
Avlyste konkurranser og samlinger har vært utfordrende, men vi har løst det på god måte og
fått på plass alternative opplegg som har muliggjort bra satsing for våre topputøvere.
Vi har også for første gang vært representert i VM for døve.
Tidligere mål om å være en av de tre beste nasjonene i alle mesterskap er endret til at
«Norge er alltid det beste laget». I det ligger det mer enn kun resultater. Legge til rette for
satsing i ulike situasjoner for utøverne. Vi er opptatt av å bygge gode og trygge
prestasjonsmiljø. Ønsker å være det laget som også våre konkurrenter ville ønske å være en
del av. Vi ønsker å være i front av utviklingen, og vi skal inspirere hele O-Norge til gode
resultater. Rekrutteringen er avgjørende for at vi når målene våre i fremtiden.
.
Bjørn Baklid:
Ski-O-laget har klart seg svært bra gjennom pandemien. Vi klarte å opprettholde god aktivitet
i forkant av VM, med god hjelp fra strålende frivillig innsats. Utøverne var godt forberedt.
Anna, Jørgen og Audun tok alle medalje på den første øvelsen, sprint.
Jørgen Baklid vant gull på mellomdistanse, etter at en protest fra Sverige ikke ble tatt til
følge.
Har allerede gjennomført 4 samlinger, og er godt i rute for sesongen 2021/2022.
Janne Salmi:
11 mnd siden han fikk det han selv mente var drømmejobben innen orientering, som
landslagssjef for Norge. Janne har lært mye i løpet av året som har gått, og skrøt av teamet
han har rundt seg. Han har i samarbeid med bl.a Fanny Horn Birkeland og Håvard Haga
utarbeidet en ny toppidrettsplan.
Alle opprinnelige planer for samlinger og utvikling høst/vinter 2020 måtte skrinlegges grunnet
pandemien. Etter hvert fikk man mulighet til å reise og gjennomføre samlinger med strenge
smitteverntiltak.
EM sprint var en suksess, noe Janne ikke vil ta æren for. De unge løperne har stor interesse
for sprint, og prosjektet som ble startet av Jørgen Rostrup og Niklas Profors har gitt
resultater.
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Fikk til gode samlinger og forberedelser til VM i Tsjekkia. Olav L ble dessverre ska$et 1 mnd
før VM og vifikk dessverre også tilfeller av Covid 19 i laget, men resultatmessig var det mye
bra, med Kasper Fossers gull på langdistansen som et høydepunkt.
Kasper vant også World cup totalt, som første nordmann siden 2008.
Norge vant for første gang en internasjonal stafett i sprint på World cup i ltalia.

Vi er i gang med forberedelser til sesongen 2A22, og var i den forbindelse nylig på
sprintsamling i Danmark.

8.2 lnformasjon fra valgkomiteen
Saken ble presentert av Sondre Gullord
Valgkomiteen ønsker innspill fra kretsene slik at vi kan få på plass et nytt styre og en ny
kontrollkomite neste vår. De vil sende ut informasjon til kretsene, og oppfordrer alle til å finne
aktuelle kandidater, gjerne med mangfoldsbakgrunn/mangfoldskompetanse.

Sak 9 Avslutning
Presidenten takket administrasjonen for gode forberedelser, og ordstyrer ble takket spesielt
for innsatsen,

Kretslederne fikk stor takk for gode innspill og gode diskusjoner, og ble oppfordret til å gi
innspill til saker vi har diskutert også etter at KLM er over. Vi hører gjerne på gode ideer til
nyutvikling!
Presidenten takket for oppmøtet, og håpet at flest mulig ble med på seminarene under
kompetansehelgen. Hun takket for alle timer som kretslederne legger ned frivillig for
orienteringsporten og håper på fortsatt storl engasjement fremover.

Referenter
Lone Karin Brochmann og Stein Blomseth
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