Kongsberg, 9/1-20

Forslag til vedtak på forbundstinget 2020 fra Kongsberg Orienteringslag - Endring av
konkurranseregel 7.1.3 om startberettigelse i NM
Følgende ble vedtatt på kretsledermøtet (KLM) 8. november 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.»
Kongsberg Orienteringslag foreslår med umiddelbar virkning å endre denne tilbake til
opprinnelig regel: «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»
Begrunnelse for forslaget:
At ett regelverk, som etter klubbens oppfatning, har fungert tilfredsstillende i mange år, skal
være nødvendig å endre i 2019 er vanskelig å forstå. Et slikt forslag og endring burde uansett
vært forankret bredere enn det som var tilfellet i forkant av KLM 2019.
Viktig er det prinsipielle og signalet dette gir til utenlandske statsborgere som gjør en formidabel
jobb for norske orienteringsklubber. I likhet med mange andre norske klubber har Kongsberg
Orienteringslag utenlandske statsborgere som er sentral i klubbens aktiviteter både sportslig og
administrativt. Det virker spesielt at medlemmer som bidrar i klubbens aktivitet og konkurrerer
for klubben gjennom en lang sesong kan være uaktuell for deltakelse på laget i NM stafett og
ikke har mulighet å ta medalje/diplom, pga. statsborgerskap.
Den største utfordringen for orienteringsidretten har vært og vil i fremtiden være rekruttering
og løpsdeltakelse, i mesterskap så vel som i regulære løp. Denne endringen i regelverk vil kunne
forsterke denne utfordringen både direkte og indirekte ved at norsk orientering i mindre grad vil
kunne dra like mye nytte av mange dyktig og motiverte ressurspersoner som har utenlandsk
statsborgerskap.
Kongsberg orienteringslag håper derfor at forbundstinget behandler denne saken og omgjør
vedtaket som etter vår oppfatning har mangelfull forankring i norske klubber.
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