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Sak 6.1.3 KLM 
Vedlegg 3.  
 

Nye klasser og løypenivå i orienteringsløp fra 2022 

Forslag til vedtak på Kretsledermøte 29. oktober 2021. 
Gjeldende for krets (K) og nasjonale (NA) løp fra 01.01.2022. 
 

Åpne klasser      

Klasse-betegnelse For hvem 
Løype 

Nivå 

Kommentar 

vanskegrad 

Resultatvisning               

Eventor  
Premiering 

N1- åpen  alle N 1 
veldig lett 

nybegynner 

Nei  

deltatt  
alle 

N2- åpen 10-16 10-16 år N 2 lett nybegynner urangert  alle 

N2- åpen 17- 17 år- N 2 lett nybegynner ja ikke påkrevd  

C- åpen 10-16 10-16 år  C nokså lett urangert  alle 

C- åpen 17- 17 år- C nokså lett ja ikke påkrevd 

B- åpen 10-16 10-16 år B middels urangert  alle 

B- åpen 17- 17 år- B middels ja ikke påkrevd 

AK- åpen  14 år- A krevende ja ikke påkrevd 

AL- åpen  14 år- A krevende ja ikke påkrevd 

 
Åpne klasser skal erstatte flg. klasser:  

D/H11-12N, D/H 13-16N, D/H 13-16C, D/H 15-16B, D/H 17-20B, D/H 17-N, D/H 17-C, D/H 17-B.  

Flg. skal gjelde for åpne klasser:  

- Alle åpne klasser skal ha tilbud om direktepåmelding på arena. 
- Arrangør kan opprette kort og lang løype på flere nivå. 
- Fri start fra første ordinære start. N-åpen kan starte 1 time før ordinær start. 
- Klasser er ikke delt på kjønn. 
- Tillatt med samløping og skygge / ledsager. 
- Kart for N-åpen, N2-åpen 10-16, N2 åpen 17- og C- åpen 10-16 deles ut på arena. Øvrige 

åpne klasser får kart på start.  (for øvrig får aldersklasser opp til og med 12 år kart på arena) 
 

Aldersklasser  

barn og ungdom  

 

Klasse Nivå  

D/H 9-10 N 2 
D/H -10 endres til D/H 9-10 med begrunnelse i barneidrettsbestemmelsene. 
D/H 9-10 skal tilbys N2-nivå.  De skal gis en annen løype enn N-åpen. 
Urangerte resultater og full premiering 

D/H 11-12 C  

For øvrige aldersklasser barn og ungdom er det ingen endringer jfr. dagens 

regelverk. 
D/H 13-14 B 

D/H 15-16 A 
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D/H 17-18 A 

D/H 19-20 A 

Nærmere forklaring for Åpne klasser: 

 
- Nye klasser skal erstatte D/H: 11-12N, 13-16N, 13-16C, 15-16B, 17-20B, 17-N,17-C,17-B.  
- De «gamle» klassene forsvinner som valg i Eventor. De nye åpne klassene finnes som valg i 

kategorien direkteklasser.   
- Åpne klasser skal markedsføres som et direkte påmeldingstilbud både i innbydelsen og i 

Eventor. 
 

- Klassene N2-, C- og B-åpen er delt under og over 16 år.  Nedre aldersgrense 10 år.  Dette bl.a. 
mht. barneidrettsbestemmelsene og regler for resultatlistvisning som skal følges.  

- For alle opp til og med 16 år i åpne klasser skal det være premiering. Det kan være lik premie.  

 
- For A kort (AK) og A lang (AL) - åpen så settes nedre alder 14 år.  Det gir 14 åringer en 

mulighet til å prøve A-nivå i åpen klasse.  
- Pr i dag så er det fri start i alle direkteklasser, så dette videreføres i åpne-klasser. 

 
- Samløping og skygge/veiledning skal være lov i åpne klasser. Det er i praksis slik i dagens 

direkteklasser.  
- Klasser er ikke delt på kjønn, tilsvarende dagens direkteklasser. 

 
- Kart for N1-åpen, N2-åpen 10-16, N2 åpen 17- og C- åpen 10-16 deles ut på arena. Øvrige 

åpne klasser får kart på start.  (Ordinære aldersklasser opp til og med 12 år får kart på arena 
jfr. dagens regelverk) 
 

Begrunnelse for forslaget:  
- Få en enklere og mer entydig betegnelse på klasser, et system som benevnes likt i alle NA- og 

K-løp og er gjenkjennelig fra løp til løp. Dette må følges opp med god informasjon i alle ledd i 
organisasjonen.  

- 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.  

 

Forutsetter:  
- Eventor og tidtakersystemer må tilpasses slik at det blir enkelt i forhold til valg og evt.  

begrensninger og visning i resultatlister. Dette vil bli fulgt opp at forbundet ved 
arrangementsansvarlig.  

 

Tidligere vedtak:  

Sak 7.2 KLM, Oppfølging av klasse- og løypetilbud:   

Forslaget ble lagt fram for KLM den 8. november 2019 og ble vedtatt med noen tilpasninger som et 

obligatorisk prøveår i alle NA og K-løp i 2020 før et endelig vedtak kan gjøres.   

 

Forlenget obligatorisk utprøving for alle NA- og K-løp i 2021. Vedtak Kretsledermøte 7. nov. 2020. 
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En obligatorisk utprøving vil gi mulighet for et bedre grunnlag for å vurdere erfaringene.   


