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Sak 1 Åpning 

Åpning ved forbundspresident Astrid Waaler Kaas 

 

Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter 

Komplett deltakerliste vil bli utdelt i møtet. 
 

Sak 3 Forretningsorden 

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 med epost til vigids.hoboel@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. 
 

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. 
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Sak 4 Valg av funksjonærer 
 

Det skal velges seks funksjonærer. To ordstyrere, to sekretærer og to representanter til å 
undertegne protokollen. 
 
Ordstyrere og sekretærer 
Forslag fra Forbundsstyret: 
Ordstyrer:      Bernt O. Myrvold og Sondre Sande Gullord 
Sekretær:      Lasse Arnesen og Vigdis Hobøl 
 
Representanter til å undertegne protokollen 
Forslag fra generalsekretær: 
Henning Osnes Teigene, Møre og Romsdal orienteringskrets 
Ingvild Eckdal, Vestfold orienteringskrets 
 

Sak 5 Godkjenning av sakliste og tidsplan 

Saksliste og tidsplan er sendt ut til kretsene fredag 28. oktober. Sakslisten og tidsplan skal 
godkjennes av kretsledermøtet. 
 

Sak 6 Informasjonssaker 

6.1 Informasjon fra forenklingsutvalget 

Styremedlem Sondre Sande Gullord informerer 

6.2  Informasjon fra arbeidsgruppe for mediestrategi og synlighet 

Visepresident Per Olav Andersen informerer 

6.3  Informasjon fra arbeidsgruppe for skole 

President Astrid Waaler Kaas informerer 

6.4  Informasjon fra kartutvalget og arbeidet med nasjonalt kartarkiv 

Styremedlem Per Einar Pedersli informerer 

6.5 Informasjon om VM 2019 

Visepresident Per Olav Andersen informerer 

6.6  Status og informasjon om internasjonalt arbeid 

President Astrid Waaler Kaas informerer 

6.7  Status og informasjon om jenteprosjektet 

Styremedlem Dag Kaas informerer 

6.8  Informasjon om arbeidet med Rent Særforbund 

Generalsekretær Lasse Arnesen informerer 
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Sak 7 Vedtakssaker 

Fagansvarlige i styret har i samarbeid med administrasjonen og NOF sitt kartutvalg 
behandlet innkomne saker fra kretsene og levert forslag til vedtak til styret. Sakene er 
deretter behandlet i styret, og denne behandlingen danner grunnlag for styrets innstilling. 
 

7.1. Forslag til endring av regler for NM og HL, ski-O  

Startintervall NM Mellomdistanse. Forslagsstiller Buskerud o-krets  

Bakgrunn og begrunnelse  
Innspillet kommer lokalt fra Kongsberg o-lag som har registrert at det er forskjell i kravene til 
startintervall i mellomdistanse mellom fotorientering, 2 min, og skiorientering, 1 min. Denne 
forskjellen synes ikke å ha noen saklig begrunnelse. Forslaget lagt fram innebærer en 
harmonisering av reglene og vil innen skiorientering også bedre ivareta konkurransereglenes 
punkt 12.2.4:  

Deltakere i o-løp skal orientere selvstendig (unntatt i par- og patruljeløp). Et hvert annet 
samarbeid med andre deltakere eller personer som ikke deltar i konkurransen, er forbudt. 
Samløping og henging (bevisst å følge etter en annen deltaker for å dra fordeler av der) er 
forbudt i individuelle konkurranser med enkeltstart.  

Erfaringer fra NM i skiorientering tilsier at en utvidelse av startperioden ikke vil ha negative 
konsekvenser for arrangementet.  

Gjeldende regler 

 
Forslag til nye regler 
 

 
 
Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter Buskerud o-krets sitt forslag. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Kretsledermøtet støtter forslaget fra Buskerud o-krets. 
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7.2. Forslag til endring av regler for NM og HL  

Treknings og seedingsregler for NM stafett senior. Forslagsstiller Hordaland o-krets 

Begrunnelse 
Vi anser punkt 2 som grunnleggende urettferdig, da det medfører at det alltid vil være de 
samme lagene som kommer bakerst i køen på startstreken. Disse lagene kjemper kanskje 
ikke om seieren, men gjerne om prestisjefulle premieplasser. I en stafett er det viktig å holde 
kontakten med teten, og da er det unektelig en stor fordel å slippe å måtte pløye seg 
gjennom et helt NM-startfelt på vei til startposten. Vårt forslag gir en fair fordeling av de 
resterende plassene og er like lett for arrangøren å sette opp som alfabetisk sortering. 

 

Gjeldende regler 

Stafett senior 
1. De 15 (D21) og 20 (H21) beste lagene fra fjorårets NM gis startnummer som 
tilsvarer plasseringa de fikk året før. Hvis et eller flere av disse lagene ikke meldes 
på, flyttes de øvrige lagene frem tilsvarende. (eksempel: lag nummer 11 i fjorårets 
NM H17 meldes ikke på. Lagene som ble 12-20 får da startnummer 11-19) 
2. Resten av startlista settes opp alfabetisk 
3. Gaflingskombinasjonene trekkes tilfeldig blant lagene. Lag fra samme klubb skal 
om mulig ha ulik gafling på 1.etappe. 
4. Ved forfall blir startnummeret stående åpent. Dette gjeldet også blant de 15/20 
beste lagene 
5. Etteranmeldte lag gis startnummer forløpende etter siste ordinære startnummer 
 

Forslag til nye regler 
 

Punkt 2 endres til: 
«Resten av startlista settes opp ved loddtrekning etter følgende regler: 
førstelagene prioriteres foran andre-, tredje- og fjerdelag osv. Slik at etter de beste 
15/20 lagene fra fjoråret, så kommer en gruppe med øvrige førstelag i tilfeldig (= 
ikke alfabetisk) rekkefølge, så gruppen med alle andrelag i tilfeldig rekkefølge, og 
så videre.» 
 

 
Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter Hordaland o-krets sitt forslag. I tillegg foreslår styret å endre ordlyden i 
pkt 1 i gjeldende regel slik at klassene benevnes enhetlig og i henhold til startberettigelse til 
D17 og H17.  
 

Forslag til nye regler 

Punkt 1 endres til: 
1. De 15 (D17) og 20 (H17) beste lagene fra fjorårets NM gis startnummer som 
tilsvarer plasseringa de fikk året før. Hvis et eller flere av disse lagene ikke meldes 
på, flyttes de øvrige lagene frem tilsvarende. (eksempel: lag nummer 11 i fjorårets 
NM H17 meldes ikke på. Lagene som ble 12-20 får da startnummer 11-19) 
 

 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Kretsledermøtet støtter forslaget fra Hordaland o-krets, med de redaksjonelle endringer som 
er foreslått i punkt 1. 
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7.3. Forslag til endring av regler for NM og HL 

Treknings og seedingsregler for NM sprintstafett. Forslagsstiller Hordaland o-krets 

Begrunnelse 
Vi anser punkt 2 som grunnleggende urettferdig, da det medfører at det alltid vil være de 
samme lagene som kommer bakerst i køen på startstreken. Disse lagene kjemper kanskje 
ikke om seieren, men gjerne om prestisjefulle premieplasser. I en stafett er det viktig å holde 
kontakten med teten, og da er det unektelig en stor fordel å slippe å måtte pløye seg 
gjennom et helt NM startfelt på vei til startposten. Vårt forslag gir en fair fordeling av de 
resterende plassene og er like lett for arrangøren å sette opp som alfabetisk sortering. 
 

Gjeldende regler 

1. De 10 beste lagene fra fjorårets NM gis startnummer som tilsvarer plasseringa 
de fikk året før. Hvis et eller flere av disse lagene ikke meldes på, flyttes de øvrige 
lagene frem tilsvarende. (eksempel: lag nummer 5 i fjorårets NM meldes ikke på. 
Lagene som ble 6-10 får da startnummer 5-9) 
2. Resten av startlista settes opp alfabetisk 
3. Gaflingskombinasjonene trekkes tilfeldig blant lagene. Lag fra samme klubb skal 
om mulig ha ulik gafling på 1.etappe. 
4. Hvis D og H etapper gafles mot hverandre så må det være lik løpt distanse og lik 
fysisk belastning i de ulike variantene. 
5. Ved forfall blir startnummeret stående åpent. Dette gjeldet også blant de 10 
beste lagene 
6. Etteranmeldte lag gis startnummer forløpende etter siste ordinære startnummer 
 

Forslag til nye regler 
 

Punkt 2 endres til: 
«Resten av startlista settes opp ved loddtrekning etter følgende regler: 
førstelagene prioriteres foran andre-, tredje- og fjerdelag osv. Slik at etter de beste 
15/20 lagene fra fjoråret, så kommer en gruppe med øvrige førstelag i tilfeldig (= 
ikke alfabetisk) rekkefølge, så gruppen med alle andrelag i tilfeldig rekkefølge, og 
så videre.» 
 

 

Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter intensjonen i Hordaland o-krets sitt forslag. Forbundsstyret ønsker en 
redaksjonell endring da det er kun en klasse i NM sprint stafett samtidig som vi ønsker at 
innslagspunktet for punkt 2 skal være fra og med lag nr 11. Forbundsstyre foreslår derfor 
følgende redaksjonelle endring i forhold til forslag fra Hordaland o-krets.   
 

Forslag til nye regler 

Punkt 2 endres til: 
«Resten av startlista settes opp ved loddtrekning etter følgende regler: 
førstelagene prioriteres foran andre-, tredje- og fjerdelag osv. Slik at etter de beste 
10 lagene fra fjoråret, så kommer en gruppe med øvrige førstelag i tilfeldig (= ikke 
alfabetisk) rekkefølge, så gruppen med alle andrelag i tilfeldig rekkefølge, og så 
videre.» 
 

 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Kretsledermøtet støtter forslaget fra Hordaland o-krets, men med opprettholdelse av 
innslagspunkt for punkt 2 iht. punkt 1 i gjeldende regelverk. 
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7.4. Forslag til endring av regler for NM og HL 

Treknings og seedingsregler for NM jr. stafett. Forslagsstiller Hordaland o-krets 

Begrunnelse 
Vi anser punkt 2 som grunnleggende urettferdig, da det medfører at det alltid vil være de 
samme lagene som kommer bakerst i køen på startstreken. Disse lagene kjemper kanskje 
ikke om seieren, men gjerne om prestisjefulle premieplasser. I en stafett er det viktig å holde 
kontakten med teten, og da er det unektelig en stor fordel å slippe å måtte pløye seg 
gjennom et helt NM startfelt på vei til startposten. Vårt forslag gir en fair fordeling av de 
resterende plassene og er like lett for arrangøren å sette opp som alfabetisk sortering. 
 

Gjeldende regler  

1. De 10 (D17-20) og 15 (H17-20) beste lagene fra fjorårets NM gis startnummer som 
tilsvarer plasseringen de fikk året før. Hvis et eller flere av disse lagene ikke meldes 
på, flyttes de øvrige lagene frem tilsvarende. (eksempel: lag nummer 11 i fjorårets 
NM H17-20 meldes ikke på. Lagene som ble 12-15 får da startnummer 11-14) 
2. Resten av startlisten settes opp alfabetisk 
3. Gaflingskombinasjonene trekkes tilfeldig blant lagene. Lag fra samme klubb skal 
om mulig ha ulik gafling på 1.etappe. 
4. Ved forfall blir startnummeret stående åpent. Dette gjeldet også blant de 15/20 
beste lagene 
5. Etteranmeldte lag gis startnummer forløpende etter siste ordinære startnummer 
 

 

Forslag til nye regler 
 

 

Punkt 2 endres til: 
«Resten av startlista settes opp ved loddtrekning etter følgende regler: førstelagene 
prioriteres foran andre-, tredje- og fjerdelag osv. Slik at etter de beste 15/20 lagene 
fra fjoråret, så kommer en gruppe med øvrige førstelag i tilfeldig (= ikke alfabetisk) 
rekkefølge, så gruppen med alle andrelag i tilfeldig rekkefølge, og så videre.» 
 

 

 
Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter intensjonen i Hordaland o-krets sitt forslag. Forbundsstyret  
ønsker at innslagspunktet for punkt 2 fortsatt skal være fra og med lag nr 10 i D17-20 og 15 i 
H17-20. Forbundsstyret foreslår derfor følgende redaksjonelle endring i forhold til forslag fra 
Hordaland o-krets.   
 

Forslag til nye regler 

Punkt 2 endres til: 
«Resten av startlista settes opp ved loddtrekning etter følgende regler: 
førstelagene prioriteres foran andre-, tredje- og fjerdelag osv. Slik at etter de beste 
10/15 lagene fra fjoråret, så kommer en gruppe med øvrige førstelag i tilfeldig (= 
ikke alfabetisk) rekkefølge, så gruppen med alle andrelag i tilfeldig rekkefølge, og 
så videre.» 
 

 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Kretsledermøtet støtter forslaget fra Hordaland o-krets, men med opprettholdelse av 
innslagspunkt for punkt 2 iht. punkt 1 i gjeldende regelverk. 
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7.5. Forslag til endring av konkurransereglene pkt 8.1.2 

Representasjon NM. Forslagsstiller Hordaland o-krets 

Forslag: punktet strykes, dagens 8.1.3 utvides til også å gjelde NM (OBS: som konsekvens 
av forslaget må 8.1 omnummereres!). 
  
Begrunnelse: 
Dette vil gjøre det mulig for flere løpere å starte lag i NM-stafettene, og er med på å beholde 
løpere i o-miljøet. Forslaget underbygger 1%-strategien til NOF, og bidrar til å beholde de 
små/mindre o-miljøene rundt om i landet 

Gjeldende regler 

8.1.2 NM Deltakere på samme stafettlag må representere samme klubb. 
Dette gjelder ikke NM junior stafett, der § 8.1.3 benyttes. 

8.1.3 NA Stafettlag kan settes sammen på tvers av klubbgrenser. Slike lag 
deltar i ordinær klasse, men skal ikke premieres. Det skal fremgå 
av lagoppstilling og startliste hvilke klubber som inngår i det 
sammensatte stafettlaget. 

 

Forslag til nye regler 
 

Forslag: punktet 8.1.2 strykes, dagens 8.1.3 utvides til også å gjelde NM 

 

Forbundsstyrets innstilling 
Innføring av unntak for juniorklassene i punkt 8.1.2 har sikret at flere utøvere har fått deltatt 
og ikke minst at utøvere i o-idol klassene også har fått ett bedre tilbud. I 2016 var det 
henholdsvis 10 og 8 flerklubblag i H/D junior stafett. 
Foreløpig har ingen flerklubblag i juniorklassene hevdet seg helt opp mot premieplass, men 
det er nære på.  
I dag lages 2 resultatlister, en NM liste som ligger på vanlig måte i Eventor + en samlet liste 
som kun finnes i PDF format. 
 
Forbundsstyret er mer usikker på konsekvensene ifht sportslig rettferdighet i seniorstafettene. 
Hensikten med flerklubblag er at det skal øke deltagelsen men helst uten at slike lag er med 
å påvirker resultatene.  
 
Forbundsstyret ønsker ikke å endre regelverket før en har noe erfaring med konsekvensene. 
Forbundsstyret foreslår derfor en prøveperiode på 2år (sesongen 2017 og 2018) hvor en 
tillater flerklubblag i NM senior stafett. Forbundsstyret ser det også som naturlig at et slikt 
vedtak også omfatter NM sprint stafett. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Kretsledermøtet støtter ikke forslaget fra Hordaland o-krets om å endre reglene 8.1.2 og 
8.1.3 på nåværende tidspunkt.  
Kretsledermøtet støtter styrets forslag om en prøveperiode på 2 år med tillatelse til å delta 
med flerklubblag i NM stafett senior Damer, NM stafett senior Herrer og NM stafett Sprint. 
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7.6. Forslag til endring av regler for NM og HL 

Antall løpere pr. lag NM sprintstafett. Forslagsstiller Hordaland o-krets 

Forslag: Antall løpere pr. lag skal reduseres for eksempel til to løpere. 
Ett alternativ er at løperne løper hver sin etapper, ett annet alternativ er at hver løper løper 
flere etapper (f.eks. 4 etapper der samme løper løper første og tredje etappe (og den andre 
løper andre og fjerde), men i så fall kortere etapper enn i dagens konsept). 
 

Begrunnelse 
Dette vil gjøre det mulig for små klubber å stille lag i NM-sprint stafett, og øker dermed 
deltakelsen på stafetten. Forslaget underbygger 1%-strategien til NOF, og bidrar til å beholde 
de små/mindre o-miljøene rundt om i landet. 
 

Gjeldende regler 

 
Forslag til nye regler 
 

Forslag: Antall løpere pr. lag skal reduseres for eksempel til to løpere. 
Ett alternativ er at løperne løper hver sin etapper, ett annet alternativ er at hver løper 
løper flere etapper (f.eks. 4 etapper der samme løper løper første og tredje etappe 
(og den andre løper andre og fjerde), men i så fall kortere etapper enn i dagens 
konsept). 

 
Forbundsstyrets innstilling 
Tabell nedenfor presenterer tallmateriale fra NM sprint. 

 
 

Ved innføring av NM sprintstafett på Forbundstinget i 2014 ble det lagt frem en grundig 
analyse av mulige scenarier i forhold til antall etapper, kjønnsfordeling, mix eller ikke mix. 
Tabellen ovenfor viser noe av dette, se kolonner for Fossum og Skien. Dette ble veid opp 
mot prinsippet om at NM sprintstafett skulle ha samme modell som VM-stafetten. VM-
modellen ble valgt og Forbundsstyret skulle presentere erfaringer etter to første år på 
Forbundstinget 2016. Erfaringer ble presentert og nå har vi også erfaringer fra nok et NM, i 
Bergen 2016. 
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Forbundsstyret mener at vedtatt modell har fungert veldig bra, faktisk over all forventning i 
forhold til de scenarier som ble presentert på Forbundstinget 2014. Vi ser at andel løpere 
som løper stafett i forhold til individuelt har vært fra 72%-83%, langt over forventet. Andel 
jenter/damer som deltar i NM sprint individuelt har også økt vesentlig. Dette tolker vi som 
fakta på at klubbene har mobilisert jentene/damene til å delta i NM sprint, både individuelt og 
stafett. 
 
Forbundsstyret er usikker på om en optimal tilpasning av stafetten i forhold til 
deltagermønsteret individuelt totalt gir en bedre effekt i forhold til antall deltagere. Andel som 
løper stafett i forhold til individuelt kan sikker økes til mer enn 83 %, men ikke uten risiko for 
at jenteandelen går ned. Noen flere lag kan også komme i posisjon til å få delta men ikke så 
mange at dette rokker ved Forbundsstyrets innstilling. Forbundsstyret ønsker ikke å endre 
modellen på NM sprint stafett, både fordi prinsippet om VM-likhet veier tungt og at en har 
dokumentasjon på godt deltagerantall. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Kretsledermøtet støtter ikke forslaget fra Hordaland o-krets om en reduksjon av antall løpere 
pr. lag i NM sprint stafett. 
 

7.7. Forslag til endring av regler for NM og HL 

B- og C-finaler i NM mellomdistanse. Forslagsstiller Hordaland o-krets 

Forslag: Innføre B- og evt. C-finaler. Alle som ikke kvalifiserer seg til A-finale tilbys å løpe B-
finale, evt. deles i B- og C-finale. Dersom både B- og C-finale, arrangeres disse samtidig. 
Løyper fra A finaler kan gjenbrukes. 
 
Begrunnelse 
Dette vil gjøre det mer attraktivt å delta for løpere som ikke er helt i toppsjiktet og dermed øke 
deltakelsen på NM mellomdistanse. Forslaget underbygger 1%-strategien til NOF, og bidrar 
til å beholde de små o-miljøene rundt om i landet. 
 

Gjeldende regler 
 
Mellomdistanse     Antall deltakere    Vinnertid       Startintervall    Heat / antall videre 

H 21-, kvalik          Åpent                   20-22 min     2 min               5 / 12 videre 
D 21-, kvalik          Åpent                   20-22 min     2 min               5 / 12 videre 
 
Ved mindre enn 150 påmeldte ved ordinær påmeldingsfrist går man ned til fire 
heat. Ved under 120 ved ordinær påmeldingsfrist går man ned til tre heat. 
 
H 21-, finale           60-36                   30-35 min     2 min 
D 21-, finale           60-36                   30-35 min     2 min 

Forslag til nye regler 
 

Forslag: Innføre B- og evt. C-finaler. Alle som ikke kvalifiserer seg til A-finale tilbys 
å løpe B-finale, evt. deles i B- og C-finale. Dersom både B- og C-finale, arrangeres 
disse samtidig. Løyper fra A-finaler kan gjenbrukes. 
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Forbundsstyrets innstilling 
Med dagens deltagerantall vil det være tilstrekkelig med en B-finale, med 1 min startintervall 
og vinnertid ca. 30 min. Med god deltakelse vil en B-finale for herrer medføre ca.100 
startende. 
En slik utvidelse av arrangementet vil kunne la seg gjennomføre uten for stor belastning for 
arrangør. En B-finale anses å være mer populært enn et publikumsløp.  
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Kretsledermøtet støtter forslaget fra Hordaland o-krets om innføring av B-finaler i NM 
mellomdistanse senior Herrer og senior Damer. 
 

7.8. Forslag til endringer av regler for NM og HL 

B- og C-finaler i NM sprint. Forslagsstiller Hordaland o-krets 

Forslag: Innføre B- og evt. C-finaler. Alle som ikke kvalifiserer seg til A-finale tilbys å løpe B-
finale, evt. deles i B- og C-finale. Dersom både B- og C-finale, arrangeres disse samtidig. 
Løyper fra A-finaler kan gjenbrukes. 
 
Begrunnelse 
Dette vil gjøre det mer attraktivt å delta for løpere som ikke er helt i toppsjiktet og dermed øke 
deltakelsen på NM sprint, og sannsynligvis også NM-sprint stafett. Forslaget underbygger 
1%-strategien til NOF, og bidrar til å beholde de små/mindre o-miljøene rundt om i landet. 
 

Gjeldende regler 
 

 
Forslag til nye regler 

Innføre B- og evt. C-finaler. Alle som ikke kvalifiserer seg til A-finale tilbys å løpe 
B-finale, evt. deles i B- og C-finale. Dersom både B- og C-finale, arrangeres disse 
samtidig. Løyper fra A-finaler kan gjenbrukes. 

 
Forbundsstyrets innstilling 
 Administrasjonen har sett på mulig gjennomføring og følgende mulighet er vurdert.  
Kun B-finale, start 1 time før A-finalen, en løype for damer og en for herrer (lik for junior og 
senior, litt kortere enn A-finalen for junior), 30 sek startintervall, damer og herrer parallelt. Når 
løperne i B-finalen går i mål så må de holdes adskilt fra løpere som skal starte i A-finalen 
frem til karantene for denne stenger. 
Ut fra årets deltagelse i NM sprint ville det blitt 80 startende herrer i en B-finale og disse ville 
startet på 40 minutter. 
Hvilke tekniske utfordringer medfører dette: De arrangører vi har snakket med mener at det 
vil være svært krevende ressursmessig. Det blir kort tid mellom kvalifisering og B-finaler, ned 
mot 1-1,5 time. Poster skal ut og postmannskap og trafikkvakter må på plass i løpet av svært 
kort tid. Byrom og veier må delvis holdes stengt i lengre tid og det er krevende i forhold til 
avtaler med beboere og politi (enda mer krevende om B-finaler blir arrangert etter A-  
Finaler). Karantenetider kan bli lengre og karantene opplegget er krevende selv med dagens 
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modell. Kort tid for de sist startende i kvalifisering før de må være i karantene igjen som gir 
utfordring med restitusjon (mat og hvile). 
 
Forbundsstyret mener at en B-Finale kort tid etter en kvalifisering, samme dag, heller ikke er 
så attraktiv da de aller fleste skal løpe stafett dagen deretter. De fleste vil spare krefter til 
stafetten. 
 
Forbundsstyret mener ulempene overfor arrangør og utøvere i A-finale er for store til å 
anbefale innføring av B- (og evt. C-) finaler. Dagens arrangement er allerede svært krevende. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Kretsledermøtet støtter ikke forslaget fra Hordaland o-krets om innføring av B-finaler i NM 
sprint. 
 

7.9. Forslag til endringer av konkurransereglene pkt 9.1.4 

Klassebestemmelser i NM. Forslagsstiller Hordaland o-krets 

Forslag: presisering av ordlyden ved at «16-åringer» erstattes med «D/H 16». I tillegg bytte 
plass på senior NM og junior NM individuelt, slik at det er entydig klart at forbudet også 
gjelder senior NM stafett. 
 
Begrunnelse: tydeliggjøring av regelverket, og inkonsistens mot terminologi i 9.1.5. 
 

Gjeldende regler 
 

9.1.4 NM 16-åringer eller yngre kan ikke løpe senior NM eller junior NM 
individuelt. 

 

Forslag til nye regler 
 

Tekst endres til: 
Løpere i D/H 16 eller yngre kan ikke starte i junior NM individuelt eller senior NM 

 
Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter Hordaland o-krets sitt forslag. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Kretsledermøtet støtter forslaget fra Hordaland o-krets.  
 

7.10. Forslag til endringer av konkurransereglene pkt 9.1.5 

Klassebestemmelser i NM, forslagsstiller Hordaland o-krets 

Forslag: presisering av ordlyden ved at «D/H -15» erstattes med «D/H 15 eller yngre». 
 
Begrunnelse: tydeliggjøring av regelverket, og inkonsistens mot terminologi i 9.1.4. 
 

Gjeldende regler 

9.1.5 NM Deltakere i D/H -15 kan ikke starte i NM junior stafett (D/H 17-20) 
 

Forslag til nye regler 
 

Tekst endres til: 
Løpere i D/H 15 eller yngre kan ikke starte i NM junior stafett (D/H 17-20) 
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Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter Hordaland o-krets sitt forslag. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Kretsledermøtet støtter forslaget fra Hordaland o-krets. 

7.11. Forslag til endringer av konkurransereglene pkt 9.1.5 

Klassebestemmelser i NM, særregel for ski-o. Forslagsstiller Akershus og Oslo 
orienteringskrets 

Dagens konkurranseregler sier:  

9.1.3  
Deltakere i aldersklassene D/H15-20 kan starte i eldre klasser t.o.m D/H21.  
 
9.1.4 NM  
16-åringer eller yngre kan ikke løpe senior NM eller junior NM individuelt.  

9.1.5 NM  
Deltakere i D/H-15 kan ikke starte i NM junior stafett (D/H 17-20). 

Fossum IF foreslår:  

Deltakere i D/H-15 kan ikke starte i NM junior stafett (D/H 17-20) i fotorientering. I 
skiorientering kan løpere fra og med D/H 15 delta på stafettlaget.  

Begrunnelse:  
Skiorientering er så liten idrett at et fåtall klubber greier å stille lag med dagens regler.  

Pkt. 9.1.3 åpner for at D/H15-20 løper lengre løyper. I langrenn tillates det at løpere fra og 
med 15 år deltar på stafettlaget i senior NM.  

Gjeldende regler 

9.1.3  Deltakere i aldersklassene D/H 15-20 kan starte i eldre klasser 
t.o.m.D/H 21. 

9.1.4 NM 16-åringer eller yngre kan ikke løpe senior NM eller junior NM 
Individuelt. 

9.1.5 NM Deltakere i D/H -15 kan ikke starte i NM junior stafett (D/H17-20). 
 

Forslag til nye regler 

Tekst i 9.1.5 endres til: 
Deltakere i D/H-15 kan ikke starte i NM junior stafett (D/H 17-20) i fotorientering. I 
skiorientering kan løpere fra og med D/H 15 delta på stafettlaget. 

 
Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget om å senke nedre alder til 15 år for deltakelse i ski-o 
stafett. Vi har i dag en god utviklingstrapp med ønsket progresjon i orientering med henblikk 
på hva ungdom kan få delta i. Et argument om at få klubber kan stille lag, bør ikke være 
retningsgivende for at vi skal senke aldersgrense. 
 

Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Kretsledermøtet støtter ikke forslaget fra Akershus og Oslo orienteringskrets.  
 



 
 

Side 15 av 19 Kretsledermøtet 18. november 2016 
 

7.12. Forslag til endringer av konkurransereglene pkt. 22.3.1 

Innbydelse til o-løp. Forslagsstiller Hordaland o-krets 

Forslag: Legge til eget punkt «Løpsunderlag (for eksempel skogsterreng eller park/gate)». 
 
Begrunnelse: Gjøre det mulig for interesserte å vite hva slags løp som skal arrangeres. 
F.eks. på O-festivalen i 2015 var det uklart ved påmeldingsfristens utløp om sprintløpet på 
fredag var skogsløp på «mykt» underlag eller gateløp på hardt underlag. Særlig for løpere fra 
andre landsdeler er det alt for sent å få slike avklaringer først i PM. 
 

Gjeldende regler 
Se Konkurranseregler pkt 22.3.1 

Forslag til nye regler 
 

Regler for arrangement av o-løp, Innbydelse pkt. 22.3.1. 
Forslag: Legge til eget punkt «Løpsunderlag (for eksempel skogsterreng eller 
park/gate)». 

 

Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter Hordaland o-krets sitt forslag. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Kretsledermøtet støtter forslaget til Hordaland o-krets. 
 

7.13. Forslag til endringer av konkurransereglene pkt. 22.3.1 

Innbydelse til o-løp. Forslagsstiller Hordaland o-krets 

Forslag: Legge til eget punkt «Evt. forbud mot å medbringe kart over løpsområdet» 
 
Begrunnelse: tydeliggjøring av regelverket. 

 

 

 

 

 

 
Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret mener at regler om fair play er så overordnet at det ikke er behov for et slikt 
tillegg. Kart for nybegynner vil være tilgjengelig i lagsposer. Arrangement hvor dette kan 
være aktuelt vil ta det inn i PM og det er vel hensikten med forslaget til Hordaland o-krets. 
Men Forbundsstyret mener det er unødvendig å ta inn en slik eventualitet inn som et eget 
punkt. PM vil uansett måtte åpne for lokale forhold uten at det spesifikt er nevnt i regelverket. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Kretsledermøtet støtter ikke forslaget fra Hordaland o-krets  

  

Gjeldende regler 

Se Konkurranseregler pkt 22.3.1 

Forslag til nye regler 
 

Regler for arrangement av o-løp, Innbydelse pkt. 22.3.1. 
Forslag: Legge til eget punkt «Evt. forbud mot å medbringe kart over løpsområdet» 
Begrunnelse: tydeliggjøring av regelverket. 
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7.14. Forslag til endringer av konkurransereglene pkt. 18.1 

Kartkvalitet. Forslagsstiller Hordaland o-krets 

Forslag:  
18.1.3 strykes. 
18.1.4 utvides til å gjelde alle løp. 
 
Begrunnelse: 
Forslaget vil begrense synsfaktoren som et konkurransefortrinn i langdistanse. 
Digitaliseringen på kartfronten gjør også at det ikke lenger er særlige hindringer knyttet til 
endringer vedrørende målestokk på kart. 
 
Konsekvens: 18.1 må omnummereres. 
 

Gjeldende regler 

18.1   

18.1.1 NM, 
IOF, NA 

Det skal benyttes kart som er framstilt etter IOFs gjeldende 
kartnorm (den norskesom er utgaven, dersom denne finnes) 
og NOFs regler for kartarbeid, og godkjent av kretskartrådet. 

18.1.2 KM, K, 
NÆR 

Det skal benyttes kart som er framstilt etter den norske 
utgaven av IOFs kartnorm og NOFs regler for kartarbeid, og 
som er godkjent av 
kretskartrådet. 

18.1.3 NA Kart i 1:10.000 kan benyttes til langdistanse unntatt for 
klassene 17-34 år. 

18.1.4 K, Næ Kart i 1:10.000 kan benyttes til langdistanse for alle klasser 
 

Forslag til nye regler 
 

18.1.3 Strykes 
18.1.4 Utvides til å gjelde alle løpskategorier 

 
Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret har konferert med kartutvalget og deres vurdering er følgende:  
Så lenge alle internasjonale langdistanser foregår på 1:15 000 må våre egne eliteløpere få 
anledning til å trene og konkurrere på denne målestokken. 
Dvs.at hvis/når IOF endrer dette kan vi også gå over til kun 1:10 000 her i 
Norge. Inntil så skjer foreslår vi at arrangører av nasjonale løp som er i stand til det kan tilby 
både 1:15K og 1:10K, og føre statistikk over hva som blir foretrukket av løperne. 
Forbundsstyret støtter kartutvalgets vurdering av behov for å trene/konkurrere på kart i 
målestokk 1: 15 000. Forbundsstyret mener allikevel at vi kan løse litt opp i forhold til Na løp 
og fremmer et alternativt forslag om endring i 18.1.3 som vi mener ivaretar eliteløpernes 
behov for å løpe på kart i målestokk 1: 15 000. Forslaget vil også ivareta en forenkling mht. 
kartproduksjon for flere arrangører av NA løp. 
 
Forbundsstyret finner også ordlyden «(den norskesom er utgaven, dersom denne finnes)» i 
18.1.1 uforståelig, og foreslår en redaksjonell endring.   
 
Forbundsstyret fremmer følgende alternativ forslag til vedtak 
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Forbundsstyrets forslag til revidert tekst i 18.1.1. 
 

Det skal benyttes kart som er framstilt etter IOFs gjeldende kartnorm (den norske 
utgaven, dersom denne finnes) og NOFs regler for kartarbeid, og godkjent av 
kretskartrådet. 

 

Forbundsstyrets forslag til revidert tekst i 18.1.3. 
 

Kart i 1:10.000 kan benyttes til langdistanse unntatt for klassene 17-34 år i 
Norgescup og Testløp til internasjonale konkurranser. Målestokk som avviker fra 
dette kan kun benyttes etter spesiell godkjenning fra forbundsstyret. 

 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Kretsledermøtet støtter ikke forslaget fra Hordaland O-krets.  
Kretsledermøtet støtter Forbundsstyrets alternative forslag om endring av tekst 
konkurranseregel  18.1.1 og 18.1.3 
 

7.15. Forslag til endringer av konkurransereglene pkt. 25.1.1 

Særregler for NM, Hovedløp og Internasjonale løp. Kartkvalitet. Forslagsstiller 
Hordaland o-krets 

Forslag: 
Første setning: Målestokk 1:15 000 endres til 1: 10 000. 
Andre setning: Setning endres til «Ved NM natt og NM stafetter skal det benyttes kart i 
målestokk 1:10 000». 
Evt.: «Ved NM langdistanse, ultralangdistanse, mellomdistanse, natt og stafetter og ved HL 
langdistanse skal det benyttes kart i målestokk 1:10 000.» 
  
Begrunnelse: 
Forslaget vil begrense synsfaktoren som et konkurransefortrinn i NM. NM er pr. i dag i større 
grad et breddearrangement, enn et internasjonalt forberedende elitearrangement. 
Digitaliseringen på kartfronten gjør også at det ikke lenger er særlige hindringer knyttet til 
endringer vedrørende målestokk på kart. 
 

Gjeldende regler 

25.1.1 NM Ved NM langdistanse og NM ultralangdistanse skal det 
benyttes kart i målestokk 1:15 000. Ved NM natt og NM 
stafetter kan det benyttes kart i målestokk 1:15 000 eller  
1:10 000. Ved NM mellomdistanse og HL langdistanse 
skal det benyttes kart i målestokk 1:10 000. Ekvidistansen 
skal være 5 m. Ved NM sprint og Hovedløp sprint skal det 
benyttes kart etter IOFs sprintkartnorm i 1:5 000 eller 1:4 000. 
For sprintkart skal ekvidistansen være 2 eller 2,5 m. Målestokk 
eller ekvidistanse som avviker fra dette, kan kun benyttes etter 
spesiell godkjenning fra forbundsstyret. 

 

Forslag til nye regler 
 

Første setning: Målestokk 1:15 000 endres til 1: 10 000. 
 
Andre setning: Setning endres til «Ved NM natt og NM stafetter skal det benyttes 
kart i målestokk 1:10 000». Evt.: «Ved NM langdistanse, ultralangdistanse, 
mellomdistanse, natt og stafetter og ved HL langdistanse skal det benyttes kart i 
målestokk 1:10 000.» 
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Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret har konferert med kartutvalget og deres vurdering er følgende:  
Så lenge alle internasjonale langdistanser foregår på 1:15 000 må våre egne eliteløpere få 
anledning til å trene og konkurrere på denne målestokken. 
Dvs.at hvis/når IOF endrer dette kan vi også gå over til kun 1:10 000 her i Norge. Inntil så 
skjer foreslår vi at arrangører av nasjonale løp som er i stand til det kan tilby både 1:15K og 
1:10K, og føre statistikk over hva som blir foretrukket av løperne. Forbundsstyret er av den 
oppfatning at NM øvelser skal så langt det lar seg gjøre følge regler for internasjonale løp. 
Siste setning i eksisterende regel åpner imidlertid for en mulighet til å gjøre avvik. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak: 
Kretsledermøtet støtter ikke forslaget fra Hordaland o-krets  
 

Sak 8 Diskusjonssaker 

8.1 Bruk av målestokk 1:15 000 

Forslagsstiller Hordaland o-krets 

«Bruk av målestokk 1:15 000 
Vi foreslår at NOF jobber opp mot IOF for at målestokk 1:15 000 ikke lenger skal benyttes på 
kart i internasjonale løp, og at 1:10.000 skal overta som «standard» målestokk.» 
 
Presidenten innleder. 
 

8.2 O-løp i verneområder 

Forslagsstiller Oppland o-krets 

«Oppland orienteringskrets vil be Norsk Orientering gjøre en innsats for å overbevise 
miljøvernmyndighetene om at orienteringsløp ikke skader naturen, og forsøke å skape 
forståelse for at o-klubbene ikke trenger å søke om tillatelse til arrangere løp opp til et 
nærmere definert antall løpere i naturvernområder, hvis ikke helt spesielle forhold gjør det 
nødvendig. 

Oppland har ingen store vanskeligheter med dette, men vi har et naturreservat hvor 
Rudsbygd idrettslag har hatt kart siden før området ble vernet. O-kartet heter Astridbekken 
og ligger i Gausdal Vestfjell ved veien Gausdal-Fagernes. Foran KM 2016 måtte klubben 
søke Fylkesmannen om tillatelse. Det er ingenting å si på saksbehandlingen, bortsett fra at 
klubben måtte purre på svar.  Men noen har hatt arbeidet med å utarbeide en grundig 
saksutredning på to og en halv side.  

Saksbehandleren skriver at ”Erfaringene fra tilsvarende løp i naturreservatet er … gode og 
uten nevneverdig slitasje i terrenget”. Likevel tas det forbehold om at postene skal legges 
nær veier og stier, og at bløte områder helst bør unngås. Start og mål skulle ligge utenfor 
verneområdet. 

Gjennom media er vi kjent med at lignende problemer i Nordmarka førte til kontakt mellom o-
sporten og myndighetene som ledet fram til en viss avklaring. Vi savner informasjon fra NOF 
om hva som skjedde, og hva resultatet ble, bortsett fra at det ble positivt for o-sporten. Hvis 
det gjennom denne prosessen ble dokumentert  at o-løp ikke påfører naturen varige skader, 
bør informasjon om dette komme ut til kretser, klubber og miljøvernavdelingen hos samtlige 
fylkesmenn.  
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Hvis det ennå ikke foreligger slik dokumentasjon, kan kanskje NOF ta initiativ til at det settes i 
gang forskning. Dette kunne f. eks. være tema for en hovedoppgave eller doktoravhandling i 
biologi e.l.  
Vi tenker også at O-ringen i Sverige sannsynligvis har gjort erfaringer som kan komme o-
sporten i Norge til nytte. Vi ønsker at Norsk Orientering skal ta grep og spre informasjon om 
denne problemstillingen til begge parter, o-sporten og miljøvernmyndighetene.» 

 

Presidenten innleder om NOFs arbeid med VDG-saker. 

 

Sak 9 Avslutning 

Kort oppsummering ved president Astrid Waaler Kaas. 


