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Åpning 
Forbundspresident Astrid Waaler Kaas åpner forbundstinget 2020. 
Hilsen fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. 
 
 
Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter 
Komplett deltakerliste vil bli lagt ut digitalt ved møtestart. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Fullmaktene godkjennes. 
 
 
Sak 2 Valg av tingets funksjonærer 
Forslag fra forbundsstyret 
 
2 dirigenter: 
Ingrid Okkenhaug, NTNUI 
Einar Tommelstad, Nydalens Skiklub 
        
2 protokollførere:    
Øystein Hildeskor, fung. Generalsekretær 
Lone Brochmann, Administrasjonen 
         
Redaksjonskomité bestående av 3 medlemmer: 
Sondre Sande Gullord, forbundsstyret 
Ytterligere 2 personer velges 
 
2 representanter til å underskrive protokollen: 
velges på stedet 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Møtefunksjonærene velges 
 
Sak 3 Godkjenning av innkalling og forretningsorden 
Forslag fra forbundsstyret 
 
1. Gjennomføring av tinget 

1.1. Tinget ledes av de valgte dirigentene, og skal gjennomføres i samsvar med NOFs 
lov og denne forretningsorden 

1.2. Forhandlingene foregår for åpne dører hvis ikke annet blir bestemt 

 
2. Taletid 

2.1. Representant for forslagsstiller med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å 
presentere forslaget. 

2.2. For etterfølgende innlegg, er taletiden 3 minutter for første innlegg, to minutter for 
andre innlegg og ett minutter for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre 
ganger i samme sak. 

2.3. Etter forslag fra dirigenten eller representant, kan tinget beslutte å 

- sette strek for de inntegnede talere 



- sette strek for nye forslag 
- øke antall innlegg 
- endre taletiden 
- gi taletid til personer uten talerett 

 
2.4. Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, har ett minutt taletid. 

 
3. Behandling av forslag på tinget 

3.1. Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under tingforhandlingene skal skje 
elektronisk. evt på særskilt skjema (vedlegg 4). 

3.2. Forslag kan kun fremmes i saker som står på saklisten. 
3.3. Etter at sakslisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av sakslisten trekkes 

uten at tinget aksepterer dette. 

 
4. Stemmegivning 

4.1. Stemmegivning gjennomføres digitalt gjennom løsning i GoPlenum 
4.2. Skriftlig avstemning skal foretas når det forlanges.  Om avstemninger ved valg, jfr. 

NOFs lov § 18 og NIFs lov § 2-21. Ved skriftlig avstemninger benyttes de 
stemmemetoder som dirigentene bestemmer. Opptelling foretas elektronisk. 

 
5. Protokoll 

5.1. Det føres protokoll over tingets forhandlinger. Protokollen føres av de tinget har valgt 
til å føre protokoll.  

5.2. I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forsalg som er 
fremmet, hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, 
og resultatet av avstemminger med antall for og imot. 

5.3. Protokollen skal godkjennes og undertegnes av to valgte representanter 
5.4. Protokollen skal publiseres på NOFs hjemmesider så snart den er godkjent 

 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Innkalling og forretningsorden godkjennes  



Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan 
 

09.00 - 09.15 Teknisk gjennomgang digital løsning 

09.15 - 09.30  Åpning   
           Hilsen fra NIF 

09.30 - 09.45 Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter   

Sak 2 Valg av tingets funksjonærer   

Sak 3 Godkjenning av forretningsorden   

Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan  

09.45 -10.15 Sak 5 Beretning for 2018 - 2019 
Innledning v/presidenten «Rikets tilstand»  

   Gjennomgang av beretningen  

10.15 – 10.45 Sak 6  Regnskap for 2018 og 2019  
   Revisors beretning. Kontrollkomiteens beretning 

10.45 – 11.00 Sak 7 Vedtakssaker  

7.1 Endring av konkurransereglene 7.1.3 og 7.1.4   

11.00 - 11.45 Pause 

11.45 – 12.15 Sak 7 Vedtakssaker forts.  

7.2  Konkurransereglenes bestemmelser for natur og miljø  

7.3  NM-programmet i ski-o  

7.4  Endring av NOFs lov § 15 representasjon på forbundstinget  

7.5 Etiske retningslinjer og Fair Play 

12.15 - 12.45 Sak 8  Strategi 2020 – 2026  

12.45 -13.15 Sak 9 Løps- og tur-o avgift  

  Sak 10 Langtidsbudsjett for 2020 – 2022 

13.15-13-30 Pause 

13.30-14.00 Sak 11 Informasjonssaker  
Forbundets arbeid med vegetasjon-, dyreliv- og grunneierforhold  
Samordning stolpejakt – turorientering  

14.00 – 14.45  Sak 12 Valg av revisor   



Sak 13 Valg. Presentasjon av valgkomiteens innstilling   

Sak 14 Avslutning 

 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Saksliste og tidsplan godkjennes 
 
 
Sak 5 Beretning for 2018 - 2019 
 
Forbundsstyret presenterer Beretning for tingperioden 2018 - 2019. Vedlegg 1. 
Presidenten innleder med rapportering på oppnådde mål iht vedtatt strategi.  
Beretningen forøvrig fremlegges av dirigentene. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Beretning for 2018 - 2019 godkjennes. 
 
Sak 6 Regnskap for årene 2018 og 2019 
Forbundsstyret legger fram forbundsstyrets regnskap og revisors beretning for årene 2018 
og 2019. Vedlegg 1 
Saken fremlegges av styremedlem Sondre Gullord 
Kontrollkomiteen legger fram kontrollkomiteens rapport for 2018 og 2019.  
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Regnskap for 2018 og 2019 godkjennes. Revisors beretning og kontrollkomiteens beretning 
for 2018 og 2019 tas til orientering. 
 

Sak 7 Vedtakssaker 
7.1 Konkurranseregel 7.1.3 og 7.1.4. Endring av vedtak på Kretsledermøtet 
 
7.1.1 Forslag om øyeblikkelig tilbakestilling av regel 7.1.3 og 7.1.4  
Forslagsstillere Halden Skiklubb, Nydalens Skiklub, Varegg Orientering, Bodø og 
Omegns IF Orientering, Kongsberg O-lag og NTNUI Orientering 
 
Kretsledermøtet 2019 vedtok å endre konkurranseregel 7.1.3 til  
 
«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.» 
 
Ovennevnte klubber ønsker at dette vedtaket omgjøres og at konkurranseregelen med 
øyeblikkelig virkning tilbakestilles til det den var før KLM-vedtaket. 
 
Forslagsstillernes forslag til vedtak  
Forbundstinget vedtar å tilbakestille konkurranseregel 7.1.3 til det den var før KLM-vedtaket: 
 



«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 fra Halden Skiklubb 
Forslaget ble fremlagt etter mangelfullt forarbeid av forbundsstyret i forkant av vedtaket. Det 
var ikke gjennomført høring med berørte i forkant, Regelutvalget fikk ikke uttale seg, og 
gjennomførbarhet var ikke drøftet. Kretsledermøtet var derfor ikke tilstrekkelig godt informert 
om konsekvensene av regelendringen til å kunne foreta en god beslutning. 
Halden SK mener at KLMs vedtak vil ha flere negative konsekvenser for Norsk Orientering 
som ikke er drøftet: 

• Deltagelse og sportslig nivå i NM 
• Klubbmiljø og dugnadsånd 
• Klubbenes attraktivitet og dermed sportslig utvikling 
• Arrangementstekniske utfordringer, f. eks 

o gjennomføring av «Knock-out» sprint med ulike premieberettigede 
deltakere 

o flere premieutdelinger og resultatlister fra NM 
o forklaring til og forståelse hos medieaktører 

• Konsekvens for overordnet mål om at «1% av Norges befolkning er aktive 
medlemmer i Norsk Orientering» 

• Konsekvens for Norsk Orienterings sin strategi om økt inkludering 

Begrunnelse fra Nydalens Skiklub 
NSK kan ikke se at det er fremkommet noen misnøye vedrørende dagens praksis, hverken 
fra løpere, klubber eller kretser. NOF gjennomførte ikke noen form for høringsprosess i 
forkant av KLM, og har heller ikke vurdert de åpenbare uheldige konsekvensene vedtaket vil 
gi på flere områder.  
NSK er en av flere klubber som i mange år har hatt utenlandske løpere boende i vårt 
nærområde over tid. Dette er løpere som i stor grad har gjort seg positivt bemerket, både 
som aktive bidragsytere i treningsmiljøet og som synfarere, trenere og dyktige arrangører av 
løp og mesterskap, NM inkludert. Vi snakker altså ikke her om løpere som primært bor i 
utlandet og blir hentet til Tio-mila og Jukola, men løpere som bor her fast over lang tid og 
virkelig bidrar til o-sportens utvikling her hjemme, men der en endring i statsborgerskap ikke 
er mulig eller aktuelt. For disse løperne er det å kunne delta i NM på lik linje med resten av 
sine klubbvenner en viktig og naturlig del av motivasjonen, selv om medaljer kanskje i de 
fleste tilfeller ikke er mulig. Det er derfor også en menneskelig side her som forbundet og 
administrasjonen ikke har vurdert. NSK mener at det nylige vedtaket vil svekke attraktiviteten 
til norske klubber og det vil på sikt bli færre som jobber med både frivillige og betalte verv i 
klubbene. Dette vil utelukkende være negativt for norsk o-sport, ikke bare for berørte klubber, 
men for norsk orientering som helhet. Lavere deltakelse og dårligere nivå i NM er en annen 
negativ konsekvens av vedtaket. Vi mener også at en utveksling av løpere på tvers av 
landegrenser utelukkende er positivt for o-sporten som helhet. 
 
Begrunnelse fra Varegg Orientering 
Under kretsledermøtet den 8. november 2019 ble det gjort et vedtak om endring av 
konkurranseregel 7.1.3 og 7.1.4 om startberettigelse i henholdsvis NM orientering og NM ski-
orientering. Forslaget ble fremlagt etter mangelfullt forarbeid av forbundsstyret i forkant av 
vedtaket. Det var ikke gjennomført høring med berørte i forkant, Regelutvalget fikk ikke uttale 
seg, og gjennomførbarhet var ikke drøftet. Kretsledermøtet var derfor ikke tilstrekkelig godt 
informert om konsekvensene av regelendringen til å kunne foreta en god beslutning. 



Begrunnelse fra Bodø og Omegns IF Orientering 
B&OI kan ikke se at det er fremkommet noen misnøye vedrørende dagens praksis, hverken 
fra løpere, klubber eller kretser. NOF gjennomførte ikke noen form for høringsprosess i 
forkant av KLM, og har heller ikke vurdert de åpenbare uheldige konsekvensene vedtaket vil 
gi på flere områder.  
 
B&OI er en av flere klubber som har og har hatt utenlandske løpere boende i Bodø-området 
over tid. Dette er løpere som i stor grad har gjort seg positivt bemerket, både som aktive 
bidragsytere i treningsmiljøet, trenere og dyktige arrangører av løp. Dette er løpere som bor 
her fast over lang tid og virkelig bidrar til o-sportens utvikling, men der en endring i stats-
borgerskap ikke er aktuelt. For disse løperne er det å kunne delta i NM på lik linje med resten 
av sine klubbvenn/-venninner en viktig og naturlig del av motivasjonen, selv om medaljer 
kanskje i de fleste tilfeller ikke er mulig.  

B&OI mener at det nylige vedtaket vil kunne svekke attraktiviteten til norske klubber og det vil 
på sikt bli færre som jobber med både frivillige og betalte verv i klubbene. Dette vil 
utelukkende være negativt for norsk o-sport, ikke bare for berørte klubber, men for norsk 
orientering som helhet. Lavere deltakelse og dårligere nivå i NM er en annen negativ 
konsekvens av vedtaket. Vi mener også at en utveksling av løpere på tvers av landegrenser 
utelukkende er positivt for o-sporten som helhet. 

Begrunnelse fra Kongsberg O-lag 
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. 
 
Begrunnelse fra NTNUI Orientering 
NTNUI mener at de sportslige konsekvensene av endringen ikke er godt nok vurdert. 
Spesielt synes vi at NM knockout sprint kan by på uheldige situasjoner der løpere i B-finaler 
kan ta NM medalje, samt andre NM som avholdes som fellesstart konkurranser der utøvere 
uten medaljemuligheter kan påvirke medaljekampen. Videre tror vi det også vil bli 
vanskeligere å vise frem NM i nasjonale medier, f.eks. på NRK hvis TV sendingene og 
liveresultatene må forholde seg til doble resultatlister. I dag er det allerede lite kamp om å 
arrangere NM, og å muligens få færre deltakere i hovedklassene mener vi kan være en 
ulempe i rekrutteringen av fremtidige arrangører. 
I tillegg til å gjøre arrangementene mer krevende å arrangere og følge for ikke 
orienteringsløpere stiller NTNUI seg også tvilende til at løpere med norsk statsborgerskap 
blir mer motivert av å ta NM medaljer for plasseringer utenfor topp tre i konkurransen. Å 
gjøre norske klubber attraktivt for utenlandske utøvere som bidrar med synfaring, 
løypelegging, arrangementer o.l. mener vi utelukkende er positivt for å heve kvaliteten i alle 



ledd av norsk orientering. NTNUI mener vedtaket som ble fattet på KLM er med å gjøre 
klubbene mindre attraktive og dermed svekke kvaliteten i norsk orientering. 
 
NTNUI føler det har vært en mangelfull prosess bak regelendringen og ønsker derfor at man 
reverserer regelendringen under forbundstinget 21.-22. mars 2020. En videre undersøkelse 
av konsekvensene som følge av en innskrenking av konkurransereglene bør gjennomføres i 
etterkant av forbundstinget, slik at man har et godt grunnlag for en eventuell ny diskusjon 
under KLM til høsten. 
 
Forbundsstyrets uttalelse  
Forbundsstyret takker klubbene som har gitt svar gjennom høringsprosessen høsten 2020, 
og er opptatt av kvalitet i videre prosess og god debatt før punktum settes. Styret er av den 
oppfatning at det digitale formatet ved dette forbundstinget ikke muliggjør dette i tilstrekkelig 
grad, og at endelig behandling bør utsettes til Kretsledermøtet (KLM) høsten 2021. Ettersom 
NOFs lov delegerer kompetansen til å vedta konkurranseregler til KLM vil en slik løsning 
også gjøre at saken behandles i rett organ.  
  
Videre mener forbundsstyret at den regel som var gjeldende frem til KLM 2019 bør fortsette 
å virke frem til endelig behandling etter neste års sesong; på KLM høsten 2021. Dette vil i 
praksis innebære en videreføring av beslutningen på ekstraordinært KLM i juni 2020 om 
utsettelse av vedtaket fra KLM 2019, til 31.12.2021.   
  
Forbundsstyret fremmer derfor følgende alternative forslag til vedtak  
1.    Forbundstinget oversender saken til behandling på Kretsledermøtet 2021.  
2.    En eventuell ikrafttredelse av endret konkurranseregel 7.1.3 og 7.1.4 vedtatt på 
Kretsledermøtet 2019 utsettes til 1. januar 2022. 
 
 
 
Om adgangen til å behandle saken  
I Norges Orienteringsforbund er forbundstinget organisasjonens øverste myndighet. Samtidig 
foreligger det delegert myndighet på en rekke områder gjennom NOFs lov, i hovedsak til 
forbundsstyret og KLM. Forbundstinget må handle i tråd med NOFs lov, alternativt endre 
loven gjennom kvalifiserte flertallsbeslutninger. I NOFs lov står følgende i § 22 – 
Kretsledermøtet: 
 

…  
 
Kretsledermøtet skal vedta regler som angår arrangementer innen o-idretten og 
forutsetningene for slike arrangementer, med unntak av hvilke NM og likeartede løp 
som skal 
arrangeres. Et mindretall på minst 1/3 av de stemmeberettigede [kretsledere og 
forbundsstyret] kan bringe saken inn for forbundstinget til endelig avgjørelse. 
 
…  

 
Loven delegerer med dette kompetansen til å vedta konkurranseregler til KLM. Dette er 
naturlig og gjøres i de fleste særforbund for å sikre at forbundstinget kan konsentrere 
forhandlingene om mer sentrale oppgaver. Samtidig gir loven en eksplisitt adgang for at et 
kvalifisert mindretall av stemmeberettigede ved KLM kan anke saken inn for forbundstinget.  
 
Det er her seks klubber som bringer saken inn for forbundstinget. Det er uklart hvorvidt 
oppgaver delegert i loven til kretsledermøtet kan behandles av forbundstinget i et slikt tilfelle. 
Dette bekreftes av juridisk avdeling i Norges Idrettsforbund. Spørsmålet bør belyses i 



innledende forhandlinger på forbundstinget, hvorpå tingforsamlingen må ta stilling til om 
forbundstinget er det rette forum å behandle saken eller ikke.  
 
7.1.2 Forslag om utsettelse av regelendring vedtatt på KLM vedr startberettigelse i NM 
Forslagsstiller Porsgrunn O-lag 
 
Forslagsstillers forslag til vedtak  
Forbundstinget vedtar å utsette implementeringen av denne regelendringen og ber 
forbundsstyret utrede saken bedre og legge frem et revidert forslag, som har vært gjenstand 
for en høringsrunde i forkant, til KLM høsten 2020. 
 
Begrunnelse for forslaget  
Porsgrunn o-lag ble i etterkant av kretsledermøtet (KLM) i november kontaktet av bl.a. 
Halden SK med oppfordring om å støtte opp om et brev til NOFs styre med spørsmål til 
vedtaket som ble fattet på KLM. POL valgte ikke å støtte opp om brevet, da vi så at det er 
gode argumenter både for og imot regelendringen. Vi er gjort kjent med at flere klubber 
fremmer forslag til Tinget om å gå tilbake til opprinnelig regel, og ønsker derfor å foreslå et 
alternativt forslag. 
 
Regelendringen på KLM var vel ment for å sikre en forståelse av at vi i NM kårer Norges 
beste utøver. Det fremstår imidlertid som rigid og uhensiktsmessig å avgrense 
startberettigelse til kun norske statsborgere. En klar tilknytning til Norge og Norsk Orientering 
bør være tilstrekkelig. Regelen som gjaldt før KLM gjør det mulig å bli norsk mester og 
kongepokalvinner etter å ha bodd i landet mindre enn et halvt år, og dette virker underlig.  
Regelen som ble vedtatt på KLM i november 2019 har også svakheter. For det første sier 
ikke regelen noe om hvordan den skal gjelde i NM-øvelser med kvalifisering/heat med 
utslagning. Også løpere som iht regelen ikke kan vinne medalje er startberettiget i slike 
øvelser.  
For det andre viser reaksjoner i etterkant av KLM at regelen oppleves som en diskreditering 
av alle de utenlandske statsborgere som over år bidrar med betydelig innsats for sine 
klubber og for Norsk Orientering. Det er forståelig. Et mulig forslag kan være å heve grensen 
for startberettigelse til 2 (alternativt 3) år for å ta høyde for at disse utøverne kan stille i NM 
på lik linje med alle andre. Dette og andre mulige justeringer bør utredes og diskuteres bredt 
frem mot årets KLM. 
 
Forbundsstyrets uttalelse 
Forbundsstyret viser til innstilling i sak 7.1.1.  
 
 
  



7.2. Endring av konkurranseregel 22.2.3, 22.3.4 og 22.2.6 om kontroll av 
gjennomføring av arrangementer mht til naturmiljø  
Forslag fra Akershus og Oslo orienteringskrets 
 
Punkt 22.2.3 og 22.2.4 foreslås endret ved at det stilles krav om kontrollør for Kretsløp. («K» 
flyttes fra 22.2.4 til 22.2.3) 
 
Punkt 22.2.6 «TD skal som et minimum utføre følgende oppgaver:» får et nytt underpunkt 11: 
 
11. Verifisere at følgende forhold er dokumentert: 
a. Godkjennelse fra grunneier(e) for parkering, samlingsplass og startsted (hvis tids-start, 

ikke krevd ved flexistart) 
1. Plan for avfallshåndtering og toalettforhold  
2. Bruk av lydanlegg, reklame og eventuelle andre forhold som kan volde ulempe 

b. Godkjennelse av forvaltningsmyndighet der dette kreves (eksempelvis naturreservat) 
c. Dokumentert informasjon om arrangementet gitt til alle lokale etater og lokale 

organisasjoner av nasjonale samarbeidspartnere (kontaktgruppa) i «Avtale om 
orienteringsidrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere» 

Bakgrunn 
Oslo kommunes «mål og retningslinjer for forvaltning av Oslos kommunes skoger» har ført til 
oppmerksomhet om hvilke krav som gjelder arrangører av o-løp. På den ene siden har 
AOOK ikke godtatt bestemmelser som innskrenker våre lovfestede rettigheter. På den andre 
siden er noen av kravene som er stilt oppfattet som fornuftige, og er blitt implementert i 
AOOK sin årlige rådgiving til arrangører og i retningslinjer for kontroll (TD). 
Forbundets konkurranseregler oppfattes ikke som klargjørende nok for hvilke krav som bør 
stilles til arrangør og teknisk delegert. Dersom o-sporten skal kunne tilbakevise uheldige 
offentlige forslag, er det AOOK sin oppfatning at vi samtidig må kunne vise til at vi har egen 
oppfølging som sikrer at våre arrangementer ikke bryter Norsk lov og avtaler for vårt forhold 
til naturmiljø og rettighetshavere. AOOK kan ikke se at denne problemstillingen er spesiell for 
Oslo.  
I det følgende drøftes dagens (nasjonale)konkurranseregler og andre forhold, og det gis 
konkrete forslag til klargjøring av konkurransereglene, og andre forslag for å styrke Norsk 
Orientering sin evne til å oppfylle Norsk lov og Avtale om orienteringsidrettens forhold til 
naturmiljø og rettighetshavere. 
 
Drøfting av nåværende tilgjengelige konkurranseregler (des. 2018) 
Konkurransereglene har flere bestemmelser som gjelder naturmiljø og rettighetshavere. 
14.1.2 gir forbundsstyret og kretsstyret rett til å avvise løpssøknader der det ikke er tatt 
tilstrekkelig hensyn. 14.1.3 gir forbundsstyret myndighet til å bestemme krav til søknader. 
Disse kravene finnes ikke på orientering.no så vidt vi kan se.  
14.2 (med underpunkter) angir hvilke lover og bestemmelser som gjelder vedrørende 
naturmiljø og rettighetshavere, men bestemmelsene er ikke klargjørende fordi de ikke gir 
eksakte krav. 14.2.2 og 14.2.3 henviser til Norsk lovverk generelt (uten ytterligere 
klargjøring), og i 14.2.3 ser det ut som paragrafen i Friluftsloven det henvises til, mangler. 
Konkurransereglenes hovedprinsipper (3.1.1) inkluderer «-at o-løp arrangeres av frivillige 
som bruker sin fritid for at andre skal kunne utøve idretten». Da må en ikke forvente at de 
frivillige må ha juridisk detaljkompetanse eller bruke mye tid til å fortolke Norsk lov riktig. 
Konkurransereglene har IKKE krav når det gjelder kontroll av arrangementers oppfyllelse av 
bestemmelser som gjelder naturmiljø og rettighetshavere. Dette er underlig med tanke på de 
klare forpliktelser som ligger i Friluftsloven og i avtalen vi har inngått med offentlige etater og 
landsomfattende organisasjoner. 
 
  



Drøfting av sammenheng med andre forhold 
Flere organisasjoner inkluderer (noen av) FNs bærekraftmål i målsetninger og strategier. Mål 
15 «Liv på land» lyder på norsk: "Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av 
økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og 
reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold". Også andre bærekraftmål har 
betydning for Norsk Orientering. 
Å kunne gi god informasjon har blitt viktigere i mange deler av samfunnet. Dette har mange 
positive muligheter for Norsk Orientering ved at ved god informasjon til allmenheten kan få 
flere til å oppdage og forstå vår flotte idrett. Det er også negative konsekvenser dersom det 
skjer en uheldig hendelse. Media og andre aktører etterspør da ofte hvordan man har 
motarbeidet uheldige hendelser, hvilke rutiner og regler som finnes, og hvordan disse har 
vært fulgt opp. Skriftlig dokumentasjon forventes fremlagt raskt. Selv for et mindre løp kan 
stor skade skje, både for naturmiljø og vårt omdømme. 
 
Forslag til forbedret rettledning til arrangører og teknisk delegerte 
Forbundsstyret må sørge for at krav til arrangører synliggjøres godt, i henhold til 
konkurransereglenes punkt 14.1.3. 
Forbundsstyret må sørge for at det finnes gode rettledninger for arrangører og tekniske 
delegerte. AOOK kan bidra i dette arbeidet. Allerede etablert «beste praksis» i AOOK og 
andre kretser må synliggjøres på Norsk Orientering sine nettsider. 
 
Forslag til vedtak 
Forbundets regel- og VDG-utvalg utreder saken videre, bl.a. for å avklare forholdet til andre 
eksisterende regler, slik at saken kan fremmes for vedtak på Kretsledermøtet 2020. 
 
Forbundsstyrets uttalelse 
Forbundsstyret støtter intensjonen i forslaget. Forbundsstyret anbefaler imidlertid at 
forbundstinget ikke fatter vedtak i saken ettersom sakens innhold vedrører 
konkurransereglene, hvor myndighet er gitt til KLM, og det er forbundsstyret som bør eie 
kompetansen til å delegere oppgaver til underliggende utvalg, komiteer og arbeidsgrupper. 
 
Styrets regelutvalg og utvalg for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere har 
gjennom sommeren diskutert saken, og har følgende tilnærming: 

Dagens regler: 

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. 

Forslag til nye regler: 

Regel 
14.1.1 Forbundsstyret og de enkelte kretsstyrer er sammen ansvarlige for 

utarbeidelse av terminlister for de ulike løpskategorier. 
WRE NA 14.1.2 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. 
14.1.3 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. 



K 14.1.4 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. 
Næ 14.1.5 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. 
14.1.6 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. 
14.2.3 O-løp kan ikke avholdes uten samtykke av eier, bruker av grunn eller andre 
rettighetshavere der hvor avsperring foretas, samling, start eller innkomst finner sted, eller 
hvor sammenstimling av folk ellers må påregnes.  
14.2.5 Bruk av innmark, kan kun skje etter avtale med grunneier (og bruker). 

14.2.6 Bruk av verneområder eller nedslagsfelt for drikkevann kan kun skje i henhold til 
avtale med forvaltningsmyndighet. 

Dagens 22.2.6  

TD skal som et minimum utføre følgende oppgaver: 

1. Godkjenne arena og stevnesenter. 

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. 

Ny 22.2.6 

TD skal som et minimum utføre følgende oppgaver: 

1. Godkjenne utforming av arena og stevnesenter. 

2.       Godkjenne plan for avfallshåndtering og toalettforhold  
3.       Godkjenne bruk av lydanlegg, reklame og eventuelle andre forhold som kan volde 
ulempe 

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 løypenes kvalitet med vekt på elementer som vanskegrad, postplassering, 
postutstyr og VDG hensyn.  

 

24 Søknad 

24.1.2 Dagens tekst: 



Søknaden skal inneholde:  

- Tidligere o-kart eller ferdigkonstruert grunnlag over det aktuelle terrengområdet. Hvis 
slike kart ikke finnes, skal det legges ved kartutsnitt fra annet kartverk, helst i stor 
målestokk (økonomisk kart eller liknende). Hvis kartverket er bra nok, bør det skisseres 
opp aktuelle løypetraseer.  

- Opplysninger om planlagt ramme rundt arrangementet så som arena, parkering, 
overnattingsmuligheter osv.  

- Opplysninger om tidligere konkurranser i området.  

- Opplysninger om VDG-forholdene. 

24.1.2 Ny tekst endre siste strekpunkt: 

Opplysninger om hvordan avtale om retningslinjer for naturmiljø og rettighetshavere er 
ivaretatt. 

 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Forbundstinget ber Kretsledermøtet ta saken til behandling ved første anledning. 
 
7.3. NM-programmet i ski-o 
Forslag fra forbundsstyret 
 
Forbundsstyret fremmer med bakgrunn i forslag fra det forbundsoppnevnte ski-o-utvalget, 
forslag om endring av NM-programmet i skiorientering. Programmet har vært uendret i 
mange år, samtidig som grenen er i utvikling og det internasjonale programmet har endret 
seg. Ski-o-utvalget mener det er på tide med en justering av programmet for å følge 
internasjonal utvikling og skape et mer attraktivt program. Forslaget er diskutert med 
landslagene.  
 
Dagens program  
Langdistanse Antall deltakere  Vinnertid  Startintervall 
H 21-   Åpent    80 min   2 min 
D 21-   Åpent    60min   2 min 
H 17-20  Åpent    60 min   2 min 
D 17-20  Åpent    50min   2 min 
 
Mellomdistanse Antall deltakere  Vinnertid  Startintervall 
H 17-   Åpent    35 min   2min 
D 17-   Åpent    35 min   2min 
 
Stafett   Antall deltakere  Vinnertid  
H 17-   Åpent, 3 etapper  100 min (30-40min) 
D 17-   Åpent, 3 etapper  90 min (25-35min) 
 
 
 
Foreslås endret til  
endringer vises i rødt 
 
Langdistanse Antall deltakere  Vinnertid  Startintervall 



H 21-   Åpent    80 min   2 min 
D 21-   Åpent    60 min   2 min 
H 17-20  Åpent    60 min   2 min 
D 17-20  Åpent    50 min   2 min 
 
Langdistansen kan også gjennomføres med fellesstart. 
 
Mellomdistanse Antall deltakere  Vinnertid  Startintervall 
H 17-   Åpent    35 min   2 min 
D 17-   Åpent    35 min   2min 
 
Mellomdistansen kan gjennomføres som individuell start, eller prolog (10-15min) med 
jaktstart (35 min). Prolog og jaktstart gjennomføres over en eller to dager. 
 
Sprint   Antall deltakere  Vinnertid  Startintervall 
H 21-   Åpent    10-15min  1 min 
D 21-   Åpent    10-15min  1min 
H 17-20  Åpent    10-15min  1 min 
D 17-20  Åpent    10-15min  1 min 
 
Rullerende stafettprogram 
Vanlig stafett gjennomføres i partallsår, sprintstafett i oddetallsår.  
 
Stafett   Antall deltakere  Vinnertid  Etappetid 
H 17-   Åpent, 3 etapper  100 min  30-40 min 
D 17-   Åpent, 3 etapper  90 min   25-35 min 
 
Sprintstafett  Antall deltakere  Vinnertid  Etappetid 
H 17-   Åpent, 2 løpere, 6 etapper 36-48 min  6-8 min 
D 17-   Åpent, 2 løpere, 6 etapper 36-48 min  6-8 min 
 
Begrunnelse 
Mulighet for fellesstart på langdistanse 
Langdistanse skiorientering er svært egnet for fellesstart med rett terreng. NM-langdistanse 
bør kunne gjennomføres med fellesstart.  
 
Mulighet for jaktstart på mellomdistansen 
VM-programmet inneholder nå en jaktstartøvelse. Vi anser at en prolog med påfølgende 
jaktstart av samme lengde som dagens mellomdistanse er egnet for dette formatet, samtidig 
som jaktstarten er gjenkjennbar som mellomdistanse. Det pågår også et arbeid for å få med 
skiorientering i NM-uka som sendes på NRK. Dette kan være et egnet format Det er vårt 
inntrykk at utøverne synes det er positivt med en H 17-/D 17-øvelse der junior og senior 
konkurrerer sammen. Vi foreslår derfor ikke å endre dette. 
 
Innføring av sprint som NM-øvelse 
Sprint er en veletablert øvelse både nasjonalt og i internasjonale mesterskapsprogram. 
Idretten har utviklet seg til at vi har løpere som er spesialister på sprint, på samme måte som 
man har langdistansespesialister. Vi anser at tiden nå er overmoden for å innføre sprint som 
en egen NM-øvelse.  
 
Innføring av rullerende stafettprogram med stafett og sprintstafett 
Sprintstafett har vært på VM-programmet siden 2011. Deltakelsen i NM-stafett har vært 
lavere enn ønsket. Vi ønsker likevel ikke å ta bort den tradisjonelle stafetten, da denne både 
har dype tradisjoner og skiorientering generelt har hatt en stor økning i ungdoms- og 
juniorklassene de siste årene. Vi tror derfor denne fortsatt har livets rett, samtidig ønsker vi å 



innføre sprintstafett som en øvelse. Antall NM-øvelser bør heller ikke bli for mange, for å 
opprettholde NMs status. Vi mener derfor et rullerende program kan være en god løsning. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Forbundstinget vedtar å innføre det foreslåtte NM-programmet. 
 
7.4. Endring av NOFs lov § 15 representasjon på forbundstinget 
Forslag fra forbundsstyret 
 
Dagens regler gir følgende fordeling av idrettslagsrepresentanter fra kretsene på 
forbundstinget: 

fra 0 til og med 3,9 %- 1 representant  
fra 4,0 til og med 7,9 % - 2 representanter  
fra 8,0 til og med 11,9 % - 3 representanter  
fra 12,0 til og med 15,9 % - 4 representanter  
fra 16,0 og over - 5 representanter  

 
foreslås endret til 

fra 0 til og med 2,9 % - 1 representant  
fra 3,0 til og med 5,9 % - 2 representanter  
fra 6,0 til og med 8,9 % - 3 representanter  
fra 9,0 til og med 11,9 % - 4 representanter  
fra 12,0 til og med 14,9 % - 5 representanter  
fra 15,0 til og med 17,9 % - 6 representanter  
fra 18,0 til og med 20,9% - 7 representanter 
osv. Ingen øvre begrensning 

 
Medlemstallet regnes pr. siste årsrapport før innkalling sendes ut. Slår to eller flere kretser 
seg sammen, møter den sammenslåtte krets på første forbundsting etter sammenslåing med 
det antall idrettslagsrepresentanter de opprinnelige kretsene ville hatt etter medlemstall i 
siste årsrapport før sammenslåingen fant sted. 
 
Begrunnelse 
Med de siste kretssammenslåingene og potensielt ytterligere sammenslåinger vil antall 
representanter bli betydelig redusert. Dersom o-Norge følger den nye fylkesinndelingen, vil 
antall idrettslagsrepresentanter fra kretsene synke fra dagens 48 til 34. Dette begrenser 
idrettsdemokratiet og gir samtidig en forskjøvet balanse mellom styret og resten av o-Norge 
– i det styrets 6 stemmeberettigede gir en større andel. 
Det foreslåtte lovendring gir 56 idrettslagsrepresentanter fra kretsene med dagens 
medlemstall og -fordeling. Med totalt flere representanter vil makten skyves noe mer mot 
idrettslagene. Med tettere terskelverdier vil representantfordelingen dessuten i større grad 
gjenspeile medlemsfordelingen. Det eksakte antallet representanter vil variere litt fra år til år 
avhengig av hvordan kretsene ligger i forhold til terskelverdiene. 
  



Representantfordeling ut fra dagens medlemstall og inkl. kretsleder 

Krets  Medlemmer  % 
Repr.  før 

sammenslåing 
Repr. i 
2020 

Repr. i 2022, uten 
endring 

Repr. i 2022, med 
endring 

AA  857  3,5  2 3 
  

3 4 
 VA  841  3,4  2 

AO  4 977  20,4 6 6 6 8 
Bu  2 191  9,0 4 4 4 5 
Øf  1 904  7,8  3 3 3 4 
Fi  322  1,3 2 2 2 2 
Tr  915  3,7 2 2 2 3 
Ho  1 461  5,4 3 3 3 3 
SF  458  1,9  2 2 2 2 
He  1 041     4,3 3 4 

  

3 4 
  Op  687  2,8  2 

MR  715  2,9 2 2 2 2 
NT  1 576  6,0 3 3 3 4 
ST 2 607  10,7  4 4 4 5 
No 649  2,7 2 2 2 2 
Ro  1 167  4,8  3 3 3 3 
Vf  1 224  5,0  3 5 4 5 

 Te  1 114  4,6  3  
      51 48 46 56 

 
Repr. før sammenslåing viser hvordan representasjonen hadde vært i 2020 uten 
kretsammenslåinger. 
Repr. i 2020 viser antallet representanter etter dagens regler («ny» kretsleder + lagsrepresentanter 
som før sammenslåing). 
Repr. i 2022, uten endring viser hvordan dagens regelverk vil slå ut med de gjennomførte 
kretssammenslåingene og dagens medlemstall 
Repr. i 2022, med endring viser hvordan styrets forslag vil slå ut med de gjennomførte 
kretssammenslåingene og dagens medlemstall 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Forbundstinget vedtar å innføre de foreslåtte endringer i representantfordeling til 
forbundstinget. 
 
7.5. Etiske retningslinjer og Fair Play 
Forslag fra forbundsstyret 
 
Bakgrunn 
Verdier, holdninger og Fair Play er svært viktig i alt idrettsarbeid.  I orienteringsidretten ble 
dette tydeliggjort etter opplevelsene under militært VM i Kina. Det er lett å jukse i orientering - 
vi gjør det likevel ikke. Det er vi opplært til. Hvordan kan vi lære nye utøvere nasjonalt og 
internasjonalt disse skrevne og uskrevne etiske reglene?  Hva betyr verdiene våre i praksis? 
Hva innebærer begrepet Fair Play i orientering? Hensyntar konkurransereglene våre i 
tilstrekkelig grad Fair Play? Er det i konkurransereglene Fair Play skal reguleres, eller bør vi 
utarbeide egne etiske retningslinjer? Hvilket ansvar har vi internasjonalt?  
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak  
Forbundstinget ber det nye forbundsstyret iverksette tiltak for å ivare ta Fair Play i 
orienteringsidretten nasjonalt og internasjonalt og vurdere behovet for etiske retningslinjer i 
Norsk Orientering.  



 

Sak 8 Strategi 2020-2026 
Forbundsstyret forslag til Strategi 2020-2026 er vedlagt sakspapirene. Forslaget ble 
ferdigstilt til tinget i mars. Forslaget består av en overordnet strategi for en seksårs periode, 
med visjon, hovedmålsetting, valg av satsingsområder/hovedområder i tillegg til verdier og 
slagord. Hovedområdene med valg av mål, fokusområder og delmål har varighet på 2 år.  
 
Forbundsstyret foreslår en endring i hovedmålsetting fra fokus på medlemskap til aktivitet. 
1%-målet er dermed foreslått erstattet med en ny hovedmålsetting. Dette er en såpass stor 
endring at vi forventer diskusjon om valget. Det er også et ønske fra styret om at strategien 
skal forankres godt i orienterings-Norge. Med beslutningen om at tinget skal gjennomføres 
digitalt er styret usikre på hvor god tid vi får til å diskutere, og i hvilken grad formatet 
muliggjør den gode debatten en ny strategi for kommende seksårs periode fortjener.  
 
Vi er også midt oppe i en spesiell pandemi-situasjon som kan påvirke hvilke strategiske valg 
og målsettinger som er riktige for Norsk Orientering på andre siden av pandemien. 
Normalsituasjonen etter Covid19 vil være en annen enn før Covid19. Pandemien muliggjør 
heller ingen kraftfull utrulling av ny strategi før idretten er tilbake til en ny normaltilstand. Med 
dette som bakteppe foreslår forbundsstyret at saken utsettes til våren, og forankres i et egnet 
fora, hvor vi får gjennomført en bred og god diskusjon om strategien. Eksempler på et slikt 
fora kan for eksempel være et utvidet Kretsledermøte, og gjerne i forbindelse med et større 
arrangement. Da kan vi også åpne opp for bredere deltagelse.  
 
Det nye styret og administrasjonen vil i mellomtiden kunne arbeide videre med forslag til ny 
strategi som rettesnor, og gjøre seg opp relevante erfaringer som kan gi grunnlag for 
justeringer ved endelig behandling.  
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
1. Forbundstinget gir forbundsstyret fullmakt til å utpeke et egnet fora som i løpet av våren 

2021 behandler og vedtar Strategi 2020-2026. Behandlingen skal sikre bred forankring i 
Norsk Orientering.  

2. Forbundstinget ber forbundsstyret om å legge forslaget til Strategi 2020-2026 til grunn 
som rettesnor frem mot endelig behandling, i den grad rammebetingelsene muliggjør 
dette.  

 

Sak 9 Fastsettelse av løps- og tur-o-avgift 
 
Forbundstinget skal etter loven fastsette kontingent og avgifter. Samlede løpsavgifter til NOF 
var i 2019 på kr 4,7 millioner, hvorav ca 500.000 kan regnes som ekstraordinære ifm 
publikumsløp under VM i Østfold. Nivået på løpsavgifter har ligget relativt stabilt de senere 
årene. Avvik fra normalen oppstår i år hvor gjennomføring av tidlige vårløp vanskeliggjøres 
på grunn av snøforhold. Løpsavgiftene er et viktig økonomisk grunnlag for NOFs drift. 
 
Forbundsstyret foreslår at løpsavgift videreføres på samme nivå som tidligere.  
 
Samlede tur-o-avgifter var i 2019 på kr. 900.000,-. Nivået har ligget relativt stabilt. Det er 
knyttet utsikkerhet rundt utviklingen av tradisjonell tur-orientering sett i lys av samordningen 
med Stolpejakten, men forhåpentligvis vil samordningen virke positivt inn. Det er viktig å 
utvikle turorienteringen i takt med samfunnet for øvrig. Det vil dermed være nødvendig med 
teknologisk utvikling av vårt produkt. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 



Forbundstinget fastsetter følgende avgifter til forbundet: 
Løpsavgift opprettholdes på 30 % av påmeldingskontingenter i orienteringsløp for 2021 og 
2022. 
Tur-o-avgift opprettholdes på 15 % for 2021 og 2022. 
Presiseringene av avgiftene framgår i Regler for løpsavgift og Regler for tur-o-avgift.  
 

Sak 10 Langtidsbudsjett for 2020- 2022 
Forbundsstyret legger fram forslag til langtidsbudsjett for 2020-2022. Forslaget er ikke endret 
fra det opprinnelige forslaget, men noen områder er markert med rødt. Dette er områder hvor 
vi opplever at Covid-19 har påvirket oss. Det vil bli gitt en redegjørelse for Langtidsbudsjettet 
på tinget i tillegg til de forklaringer som ligger vedlagt.   
 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Forbundstinget vedtar det fremlagte langtidsbudsjett for 2020-2022. 
 
 
Kommentarer til langtidsbudsjett Norsk Orientering 2020-2022 (justert)  
NOF har lagt ca. 1,2 mill kr til egenkapitalen fra 2017-2019. NOFs egenkapital er solid, og 
behøver ikke å bygges opp. Det budsjetteres derfor med at disse midlene skal brukes opp i 
perioden som kommer.  

Tilskudd fra idretten  
Posten inkluderer grunntilskudd til særforbund (Post 2), tilskudd til barn og ungdom (Post 3), 
samt tilskudd fra Olympiatoppen (OLT). Grunntilskudd til særforbund (Post 2) baserer seg i 
hovedsak på antall aktive medlemmer, og er uforandret de siste årene, med en marginal 
reduksjon for 2020. Tilskudd over Post 3 er avhengig av de resultatene vi oppnår; antall 
medlemmer, kompetanseutvikling og aktivitetsutvikling. Post 3-tilskuddet gikk ned i 2020. 
Total nedgang i tilskudd fra NIF fra 2019-2020 er ca. 410 000. Tilskudd fra OLT forventer å 
holde seg på samme nivå som i 2018 og 2019 (500 000). NOFs drift er helt avhengig av 
tilskuddene fra idretten, og det er bekymringsfullt når vi opplever en nedgang.  

Det knytter seg også en usikkerhet til hvilke konsekvenser Covid19 vil ha for overskuddet til 
Norsk Tipping og Norsk Rikstoto i 2020 og 2021, og hvor stor andel Kulturdepartementet 
(KUD) og NIF vil prioritere til Post 2 og 3 for 2021 og 2022. Det ser imidlertid ut til at NIF i 
Spillemiddelsøknaden til KUD for 2021 vil be om noe økning av tilskudd både på Post 2 og 3.  

Andre tilskudd  
Posten inkluderer offentlige tilskudd som NOF mottar via Norsk Friluftsliv. Disse midlene har 
holdt seg stabile de siste årene. Det er kommet signaler om at disse midlene kan bli 
redusert. 

Stevne- og aktivitetsinntekter  
Denne posten er berørt av Covid-19. Posten inkluderer løps- og tur-o avgift. Tur-o avgiften 
forventes å få en gledelig og stor økning i 2020, mens løps- avgiftene ble redusert i 2020.  
De store arrangementene uteblir, men takket være stor kreativitet og vår egenart, har mange 
arrangementer latt seg gjennomføre og vil fortsatt la seg gjennomføre med forsvarlig 
smittevern. Det er fremdeles noe usikkerhet knyttet til aktivitetsnivået i 2021. 

Salgsinntekter  
Salgsinntektene fra Idrettsbutikken har de siste årene gått ned. Ambisjonen er å stabilisere 
oss på et noe høyere nivå enn i 2019.  



Reklame og sponsorinntekter  
Forbundet har i dag ingen hovedsponsorer. Det var en målsetting å få til en avtale med minst 
en hovedsponsor i løpet av 2020, noe vi ikke har lykkes med.  Ambisjonene om å få etablert 
1-2 hovedsponsoravtaler videreføres.  Økte sponsorinntekter vil allokeres til toppidretten. 

Gaver og andre inntekter  
Posten inkluderer mva-kompensasjon, inntekter fra stiftelser samt egenandeler knyttet til 
aktivitet (kompetansehelg, landslag). Egenandelene knyttet til landslagsvirksomhet er i dag 
på ca 725 000. Vi har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen til vårt skoleprosjekt i 
størrelsesorden 1,7 mill pr. år i tre år. Det er ikke budsjettert med ytterligere midler fra 
stiftelser til andre prosjekter. Om aktivitetsøkningen i tur-o fortsetter, vil det ikke være 
unaturlig å søke ytterligere midler på dette området. 

Personalkostnader  
Ingen ansatte har vært permittert i 2020 som følge av Covid-19. Det er planlagt en liten 
økning i personalkostnadene knyttet til ambisjoner om økt aktivitet.  

Aktivitetskostnader  
Denne posten er berørt av Covid-19. I og med at det meste av internasjonale konkurranser 
ble avlyst i 2020, har vi brukt 1,6 mill mindre enn budsjettert på landslagsvirksomhet. Det er 
usikkert når det igjen åpnes for internasjonale konkurranser. Uansett vil det være viktig å 
gjennomføre samlinger og utvikle utøvere slik at vi står godt rustet til fremtidige mesterskap. 
Trenerteamet (FotO) er styrket for å gi utøverne tettere oppfølging.  

Kretser og klubber tildeles i dag ca. 2 mill. kr. i støtte til aktiviteter og prosjekter. (WOD, 
HL/OLL, O-troll leir, Finn Fram dagen, Grønne turer, paraidrett m.m). Klubber og kretser har 
vist stor kreativitet i 2020, men det er fremdeles noe uvisst om alle planlagte aktiviteter har 
latt seg gjennomføre. Støtten vil videreføres, men i enda større grad rettes mot 
enkeltprosjekter.  

Administrasjonskostnader  
Posten består av faste kostnader (IT, husleie mm, styremøter, kretsledermøter, forbundsting, 
internasjonalt arbeid) samt midler til synliggjøring og markedsføring, samt oppgradering av 
NOFs hjemmesider.  

Sak 11 Informasjonssaker 
11.1 Forbundets arbeid med vegetasjon-, dyreliv- og grunneierforhold  
Saken fremlegges av leder av utvalg for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere 
Martin Veastad 
 
11.2  Samordning stolpejakt – turorientering  
Saken fremlegges av president Astrid Waaler Kaas 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Informasjonssakene tas til orientering 

Sak 12 Valg av revisor 
Eksisterende engasjementet med Nitschke AS som leverandør av revisortjenester fungerer 
etter styrets oppfatning godt.  
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Forbundstinget gir Nitschke AS ansvar for revisjonen for regnskapsårene 2020 og 2021. 
Forbundsstyret gis fullmakt til å fastsette honorar. 



Sak 13 Valg 
Valgkomiteens innstilling er gjengitt i sin helhet i vedlegg 8.  
Valgkomiteen fremmer følgende forslag til nytt forbundsstyre og kontrollkomitè: 
 
Forbundsstyret 
President  Astrid Waaler Kaas, Heming Orientering 
Visepresident  Leif Størmer, Fossum IF 
 
Styremedlem  Ingrid Okkenhaug, NTNUI 
Styremedlem  Hanne Staff, Nittedal OL 
Styremedlem  Dag Ausen, Porsgrunn OL 
Styremedlem  Anna Sofie Hoff, Kristiansand OK 
 
Varamedlem  Stein Blomseth, Lillomarka OL  
Varamedlem  Maren Jansson Haverstad, Nydalens Skiklub 
 
Kontrollkomitè 
Leder   Knut Edvard Helland, Østmarka OK 
Nestleder  Elin Sjødin Drange, Varegg Fleridrett - Orientering 
Medlem  Kjellrun Sporild, Malvik IL 
Varamedlem  Torgeir Strand, Fana IL 
Varamedlem  Mathilde Rundhaug, Frol IL 
 
 
Representanter og vararepresentanter til overordnede organisasjoner og 
samarbeidsorganisasjoner:  
Valgkomitéen foreslår at tinget gir styret fullmakt til å utnevne sine representanter og 
vara-representanter til de organisasjoner som NOF er tilsluttet. 
 
 
Valgkomitè 
Forbundsstyret fremmer følgende forslag til ny valgkomitè: 
Leder:    Sondre Sande Gullord, Nydalens Skiklub 
Nestleder:   Gunhild Bredesen, Verdal OK  
Medlem:   Lars Fremstad, Larvik OK  
 
Varamedlem:   Hanne Lerche Raadal, Halden Skiklubb 
Varamedlem:   Ole Petter Rundhaug, Mo OK 
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