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Utgangspunkt

• Emit Touch-free stempling er et IOF godkjent stemplingssystem på lik linje med 
vanlig Emit stempling. Dette betyr at i prinsippet kan de arrangørene som ønsker 
det benytte Touch-free stempling i de konkurransene de vil. Våre regler sier kun 
at det skal benyttes IOF godkjent stemplingssystem.

• Pr d.d. er det helt akseptert å benytte Touch-free stempling i sprint konkurranser. 
Dette har vært gjort på nasjonalt nivå (NM, NC, HL i 4 år) og fungere, når 
brukerne gjør ting riktig, 100% pålitelig.



Prosess KLM-17 / Tinget-18

Alternativer skissert på KLM 2017:

1. Fritt å velge mellom IOF godkjente system, som i dag.

2. Touch-free skal benyttes i sprint, ellers valgfritt mht. skog

3. Alle konkurranser skal benytte Touch-free.

Forslag fra Forbudsstyret på Tinget 2018:

• Med dagens teknologi på touch-free stempling så oppfordres det til å benytte 
dette i sprintkonkurranser. 

• For konkurranser i skog oppfordres det til fortsatt bruk av vanlig Emit poster



Forbundstinget gjorde følgende vedtak i mars 2018:

«Forbundstinget ber forbundsstyret å utrede framtidig(e) stemplingssystem i Norsk 
Orientering. Saken framlegges til behandling på kretsledermøtet 2018.»

På dette grunnlag vil den nedsatte arbeidsgruppen legge fram sin anbefaling.
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Moment som gruppa er enige om

• Det beste er kun ett system/teknologi for o-løp i Norge. 

• Og skal man ha ett system bør det være touch fritt.

• Dagens situasjon med to system fungerer relativt bra og det er ikke 
noe umiddelbart behov for å gå over til kun ett system.



Ved overgang til ett system bør dette ene systemet 
oppfylle en del krav:

• Være touch fritt

• Være robust og enkelt i forhold til drift (batteri, av/på) og hvordan 
man stempler (utforming av feltet for stempling)

• Være enkelt å sette ut (med tanke på fysisk størrelse og utforming). Er 
det f.eks. mulig å få enheten integrert i en postskjerm?



Møter dagens touch-free løsninger disse kriteriene?



Svakheter med dagens touch-free

• Må aktiveres av arrangøren, og aktiveringen varer i 36 timer (vanlig Emit
varer «uendelig» og trenger ikke aktivering)

• Er betydelig større/tyngre enn vanlig Emit-enhet, og dermed mer krevende 
å ta med ut i skogen.

• Må/bør monteres liggende flatt på egnet stativ pga. signalet som sendes 
ut.

• Touch-free enheten kan også henges opp, men ideelt sett bør man ha med 
en form for stativ for å sette ut posten. 



Har det skjedd noe med teknologien siden i fjor?

«Emit ønsker ikke å bruke mye penger på å utvikle et produkt 
som vi ikke vet om blir godkjent/akseptert internasjonalt.»



Har det skjedd noe med teknologien siden i fjor?



Konklusjon fra gruppa

• Gruppa synes ikke dagens tilgjengelige system for touch-free fra hverken 
Emit eller SportIdent er så gode at vi vil anbefale en fullstendig overgang til 
noen av disse. 

• Spesielt på utforming ønsker vi postenheter som er mer kompakte og enkle 
i o-hverdagen. 

• Ønske om forbedring av det som i dag tilbys for Touch-free:
1. Mindre/lettere enheter (gjerne integrert i en type o-skjerm som vi uansett må 

sette ut), 
2. at feltet som enheten utstråler og som stemplingsenheten reagerer på, har en slik 

utforming at faren for stemplingsbom reduseres til et minimum, og 
3. at aktivering /varighet er enklest/best mulig. 



Anbefaling

• Fortsette med to løsninger nasjonalt:
• Anbefale Emit touch-free stempling for sprintkonkurranser

• Anbefale Emit stempling for skogskonkurranser

Eventuell teknologiutvikling må skje i tett samarbeid med IOF


