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Sak 1 Åpning
Forbundspresident Astrid Waaler Kaas åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Presidenten
redegjorde for arbeidet som er utført i siste periode, og pekte på de viktigste
utviklingsområdene i tiden fremover. Følgende ble fremhevet:
Forenkling og synlighet, nye tilknytningsformer, arbeid med å få tur-orienterere som
medlemmer, arbeid med nasjonalt kartarkiv, satsing på skole, verdens orienteringsdag
(WOD), antidopingarbeid, o-sportens forhold til miljø og grunneiere, arbeidet med Strategi
2020.
Presidenten uttalte at 1%-målet fungerer godt som visjon, og at forbundsstyret til tinget i
mars 2018 vil foreslå 2-3 innsatsområder som hele o-Norge kan samles om.
Som direkte svar på Kretsledermøtet av 2016s oppfordring, presiserte presidenten at ny
internasjonal kartnorm «ISOM 2017» har fjernet bestemmelsen om krav til 1:15 000 på
langdistanse.
Presidenten redegjorde for NOFs holdning knyttet til åpenhet i norsk idrett.
NOFs president og sittende styremedlem i NIFs styre, Sondre Sande Gullord har ved flere
anledninger bedt om at det åpnes opp for innsyn i bilag også tilbake i tid. NOF har vedtatt full
åpenhet rundt eget regnskap og det ble opplyst om at all alkoholbruk betales privat.

Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter
Vigdis Hobøl fra administrasjonen foretok opprop, og orienterte om at fullmakter var gitt i
henhold til loven. Det var 24 stemmeberettigede tilstede.
Fra forbundsstyret
1. Astrid Waaler Kaas
2. Gunhild Bredesen
3. Dag Kaas
4. Per Einar Pedersli
5. Sondre Sande Gullord
6. Kjell Einar Andersen

President
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem (vara)

Kretsrepresentanter
7. Ivar Maalen
8. Terje Urfjell
9. Linda Verde
10. Espen Aarnes
1 1. Martin Skytteren
12. Torgeir Strand
13. Henning Osnes Teigene
14. Ole Petter Rundhaug
15. Atle Dengerud
16. Kjersti Småstuen
17. Trond Lamark
18. Johan Magerøy
19. Jacob Hygen

Akershus og Oslo
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
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20. Kjell Meen
21. Gunnar Kvaal
22. Harald Eik
23. Yngve Mobråthen
24. Jens Erik Mjølnerød

Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Øvrige deltakere
25. Øivind Holt
26. Knut Edvard Helland
27. Lasse Arnesen

Kontrollkomiteen, leder (tale- og forslagsrett)
Kontrollkomiteen, medlem (tale- og forslagsrett)
Generalsekretær (tale- og forslagsrett)

Observatør
28. Jakob Kalvig Skogan

Ungdomskomiteen, leder

Administrasjon
Birgitte N. Husebye
Ivar Haugen
Vigdis Hobøl
Lene Kinneberg

Landslagstrener
I nformasjons- og kartkonsulent
Fagkonsulent klubbservice
Fagkonsulent, utdanning

Forfall
Per Olav Andersen
Ida Vår Kierulf Dirdal

Visepresident
Varamedlem

Sak 3 Forretningsorden
Hovedpunkter i forretningsorden ble lest opp. Presisering at forslag må leveres
skriftlig.
Vedtak
Den fremlagte forretningsorden ble godkjent.

Sak 4 Valg av funksjonærer
Vedtak
Følgende funksjonærer ble enstemmia valgt
Sondre Sande Gullord
Ordstyrer
Lasse Arnesen og Vigdis Hobøl
Sekretærer
Terje Urfjell
Undertegne protokoll
Kjersti Småstuen

styremedlem
administrasjonen
Aust-Agder
Oppland

Sak 5 Godkjenning av saksliste og tidsplan
Saksliste og tidsplan ble sendt ut til kretsene fredag 27. oktober.
Telemark 0-krets hadde fått avvist et forslag om avgift til NOF på Stolpejakt til
Kretsledermøtet. Kjell Meen fikk ordet, og ba om at Stolpejakten og turorienteringens
rolle i Norsk Orientering likevel ble tatt opp til diskusjon.
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Ordstyrer foreslo å gi representanten fra Ungdomskomiteen i Norsk Orientering taleog forslagsrett.

Vedtak
Den fremlagte saksliste og tidsplan ble godkjent med følgende endring:
Kretsledermøtet vedtok å diskutere Telemarks forslag som et siste punkt på
dagsorden, dersom tiden tillot det.
Representanten fra UNO ble gitt tale og forslagsrett.

Sak 6 Informasjonssaker
6.1

Informasjon arbeid med forenkling
Presentasjon vedlagt.
Styremedlem Sondre Sande Gullord redegjorde for forenklingsutvalgets
sammensetning og forbundets arbeid med forenklede arrangement, tur-omedlemsprosjektet og direkte medlemskap i særforbundet.
Fikk ordet: Martin Skytteren, Yngve Mobråthen, Torgeir Strand, Kjell Meen, Jakob
Kalvig Skogan, Jacob Hygen, Lasse Arnesen

6.2

Informasjon arbeid med synliggjøring
Presentasjon vedlagt.
Generalsekretær Lasse Arnesen redegjorde for arbeidet som er gjort med
synliggjøring. Det har vært fokusert på egenproduksjon til TV, TV-avtaler og
synliggjøring i sosiale medier. Det vil bli utarbeidet en synlighets- og mediestrategi.
Fikk ordet: Martin Skytteren, Kjell Meen, Jens Erik Mjølnerød, Jacob Kalvig Skogan,
Torgeir Strand.

6.3

Informasjon arbeid med landslag, toppidrett og jenteprosjektet
Presentasjon vedlagt.
Styremedlem Dag Kaas og landslagstrener/ leder av jenteprosjektet Birgitte N.
Husebye redegjorde i fellesskap.
Det ble orientert om toppidrettsplanen, den nye landslagsmodellen og jenteprosjektet.
Informasjonen gjaldt i hovedsak fot-orientering.
I tillegg ble det kort redegjort for ski-o-utvalgets arbeid.
Flere ga uttrykk for at den nye modellen er spennende.
Fikk ordet: Jens Erik Mjølnerød, Martin Skytteren, Jacob Kalvig Skogan, Astrid
Waaler Kaas
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Sak 7 Vedtakssaker
7.1

Forslag til endring av Regler for NM og HL
Innføring av startpuljer i HL, NC og NM jr
Forslagsstiller Telemark o-krets
Kjell Meen innledet. Forbundsstyret støttet forslaget.
Fikk ordet: Jacob Hygen, Atle Dengerud, Torgeir Strand, Linda Verde, Øivind Holt,
Kjell Meen, Jacob Kalvig Skogan, Yngve Mobråthen, Ole Petter Rundhaug, Dag
Kaas, Lasse Arnesen, Ivar Maalen
Forslag
Det innføres 2 startpuljer i klassene D/H 14, 15 og 16 i Hovedløpet for yngre, og
deltakerne fordeles tilfeldig i de to puljene slik at de blir like store. Startlistene trekkes
puljevis med pulje 1 først på sprintdistansen og pulje 2 først på langdistansen.
Det innføres startpuljer i NC-konkurranser og i NM-junior, for de løperne som ikke er
seedet i disse konkurranser.
Vedtak
Forslaget fra Telemark o-krets ble vedtatt mot 10 stemmer. Forbundsstyret ble gitt
fullmakt til å utforme og implementere de nødvendige tillegg og endringer i Regler for
N M og Hovedløp som følge av vedtaket.

7.2

Forslag til endring av konkurranseregel 16.1.8
Innføring av N-nivå i klassen D/H -10
Forslagsstiller Østfold o-krets
Jens Erik Mjølnerød innledet.
Gunhild Bredesen orienterte om forbundsstyrets vurdering og la frem et alternativt
forslag til regeltekst. Forbundsstyret mener at -10 klassen skal gi en naturlig
progresjon for de som allerede har tatt o-tekniske steg, og at C-nivå er riktig nivå for
denne klassen.
Fikk ordet: Torgeir Strand, Martin Skytteren, Ivar Maalen. Atle Dengerud, Gunhild
Bredesen, Ole Petter Rundhaug, Kjell Meen, Linda Verde, Henning Osnes Teigene
Forslag
Vanskeligste løype skal ikke være på høyere nivå enn B for 13-14, C for 11-12 og N
for -10
Forbundsstyrets forslag
§ 16.1.8 endres til:
Vanskeligste løype skal være på nivå B for D/H 13-14 og C for D/H -10 og D/H 11-12.
Tillegg i § 16.2.2:
Skygging og samløping er tillatt i klassene N-åpen og D/H-10.
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Vedtak
Forbundsstyrets forslag falt mot 3 stemmer
Østfolds forslag falt mot 4 stemmer.
Konkurranseregel 16.1.8 forblir uendret

7.3

Forslag til endring av konkurranseregel 16.2.4
Åpne for stafettdeltakelse for løpere under 11 år
Forslagsstiller Østfold o-krets
Jens Erik Mjølnerød innledet
Gunhild Bredesen redegjorde for forbundsstyrets innstiling Forslaget støttes ikke.
Fikk ordet: Lasse Arnesen
Forslag
Stryke regel 16.2.4 «Deltakere under 11 år skal ikke løpe stafett.»
Vedtak
Forslaget falt mot 1 stemme.
Konkurranseregel 16.2.4 forblir uendret

7.4

Forslag til endring av konkurranseregel 16.5.2.
Løype- og klassetilbudet i de ulike løpskategorier
Forslagsstiller Hordaland o-krets
Torgeir Strand innledet
Gunhild Bredesen redegjorde for forbundsstyrets innstiling. Forslaget støttes.
Fikk ordet: Jakob Kalvig Skogan, Terje Urfjell, Yngve Mobråthen, Ivar Maalen, Jacob
Hygen, Kjell Einar Andersen
Forslag
Det skal tilbys N-lang løype som egen klasse når o-løp arrangeres i skogsterreng.
Denne klassen skal ha enkleste vanskelighetsnivå, og vinnertid tilpasset resten av
arrangementet.
Regelen endres til ikke å gjelde for kretsløp, men kun nasjonale løp.
N ytt forslag fra Aust-Agder o-krets:
Stryke hele regel 16.5.2
Vedtak
Aust-Agder o-krets sitt forslag ble vedtatt mot 1 stemme.
Konkurranseregel 16.5.2 strykes.
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7.5

Forslag til endring av konkurransereglene pkt 22.5.7
Gjennomføring av arrangement
Forslagsstiller Buskerud o-krets
Linda Verde innledet.
Fikk ordet: Torgeir Strand, Ivar Maalen, Kjell Einar Andersen, Linda Verde, Torgeir
Strand, Dag Kaas, Torgeir, Linda Verde
Forslag
Etter innspill fra Kretsledermøtet fremmet Buskerud o-krets et justert forslag med
følgende ordlyd: «Startlister og PM skal slås opp i tilstrekkelig antall på arena. PM og
klubbvise startlister skal deles ut til klubber som har påmeldte løpere, eller være gjort
tilgjengelig i påmeldingssystemet minst 24 timer før løpet.»

Telemark o-krets forslag:
Telemark o-krets ønsker å endre tidsangivelsen i Buskerud sitt forslag til «god tid»
Vedtak
Buskeruds justerte forslag ble vedtatt mot 3 stemmer.

Sak 8 Diskusjonssaker
8.1

Nasjonalt konkurranseprogram
Forslagsstiller Forbundsstyret
Per Einar Pedersli og Dag Kaas innledet.
Hovedpunktene var:
IOF innfører ny sprintdistanse på VM-programmet fra 2020.
Forbundsstyret ønsker å tilpasse det nasjonale konkurranseprogrammet til det
internasjonale.
Forbundsstyret vil overfor Forbundstinget 2018 foreslå innføring av en ny sprintøvelse
i NM.
Forbundstinget i 2016 oppfordret NOF til å ta hensyn til den totale reisebelastningen,
spesielt for junior, og ser at dette utfordres gjennom å legge til nye distanser uten å
fjerne distanser eller samle distansene i felles arrangement.
Forbundsstyret ønsket tilbakemeldinger fra Kretsledermøtet på hele NM-porteføljen
og det totale omfanget av hovedarrangementer.
Fikk ordet: Martin Skytteren, Gunnar Kvaal, Atle Dengerud, Jakob Kalvig Skogan,
Torgeir Strand, Jacob Hygen, Yngve Mobråthen, Jens Erik Mjølnerød, Linda Verde,
Kjell Meen, Ivar Maalen, Johan Magerøy, Astrid Waaler Kaas, Lasse Arnesen
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Innspill:
Kretsledermøtet viste forståelse for at programmet er stort, at det kan bli B-pregede
N M og at det blir for stor belastning for utøverne, spesielt juniorene. Flere ønsket å
beholde NM natt, eventuelt NM ultra og NM natt annethvert år.
Det ble argumentert for at NM natt og NM ultra kan ha egenverdi i Norge selv om de
ikke er internasjonalt mesterskapsdistanser. A arrangere NM kan gi lokal entusiasme
for arrangøren. Det ble argumentert for at NM natt er et spennende konsept for
ungdom, og at denne distansen gjør sporten unik og skiller orientering fra andre
idretter. Dette kan igjen skape grunnlag for større oppmerksomhet og økt rekruttering.
Flertallet av de som fikk ordet ytret ønske om at NM natt skulle arrangeres om
høsten. Det ble også presisert at NM ikke er kun for de aller beste, men et
høydepunkt for mange.
Det ble fremmet forslag om innlemmelse av NM-distanser i allerede eksisterende
arrangementer.

8.2

Bruk av stemplingsfrie enheter i terminfestede løp
Forslagsstiller Akershus og Oslo o-krets
Forslag: Vi ønsker at det drøftes en policy og strategi for hva slags stemplingssystem
man skal satse på i fremtiden.
Ivar Maalen innledet. Bakgrunn for forslaget er at enkelte klubber lurer på hva de skal
i nvestere i når de skal kjøpe nytt utstyr.
Per Einar Pedersli redegjorde for forbundsstyrets vurderinger:

•
•
•
•
•

Det er ønskelig med ett system i fremtiden (forenkling).
Framtiden er Touch-Free.
Det er viktig at anbefalt løsning er brukssikker og bedre enn eksisterende.
Det fordrer forhandling med EMIT for å sikre gode priser og produkter.
Innfasingsperioden må være lang nok til at klubbene ikke blir sittende på utstyr av
regnskapsmessig stor verdi.
• Innspill fra Kretsledermøtet vil hensyntas i forbundsstyrets videre arbeid.
• Saken er av så stor prinsipiell og økonomisk karakter at den vil bli lagt fram på
forbundstinget.
Fikk ordet: Yngve Mobråthen, Martin Skytteren, Linda Verde, Astrid Waaler Kaas,
Torgeir Strand, Jens Erik Mjølnerød, Atle Dengerud, Kjersti Småstuen, Øivind Holt,
Jacob Kalvig Skogan, Kjell Einar Andersen, Henning Osnes Teigene, Ivar Maalen
I nnspill:
Kretsledermøtet ga støtte til forbundsstyrets vurderinger. Ytterligere moment som ble
trukket inn var at utstyret må være enkelt å bruke for arrangører, også for skole og
trening og at et enkelt backup-system bør finnes. Det ble foreslått at klubber i en
overgangsfase bør samarbeide om utstyr. Forutsigbarhet er viktig for klubbene. Det
kom også innspill om at det fra IOFs side bør innføres krav til standardiserte løsninger
som alle leverandører må tilfredsstille.
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8.3

Kretsstruktur i lys av regionreformen
Forslagsstiller Sør-Trøndelag o-krets
Jacob Hygen innledet, og ba om at NOF har en felles tilnærming til en eventuell ny
kretsstruktur.
Astrid Waaler Kaas redegjorde for NOFs syn.
NOF bør følge idrettskretsenes struktur og framdrift. Dette har opplagte økonomiske
og organisatoriske fordeler. Det foreslås fra NOF at omstilling skjer innen ett år etter
at idrettskretsenes endring fortas. I en omstillingsprosess er det viktig å jobbe for økt
aktivitet lokalt, og en evt sammenslåing bør føre til økt lokal aktivitet. Sammenslåing
skal ikke få negative økonomiske og demokratiske konsekvenser
NOF vurderer å sette av midler for å stimulere til gode prosesser for å sikre
aktivitetsutvikling ved slike sammenslåinger.
Fikk ordet: Jacob Hygen, Gunnar Kvaal, Linda Verde, Sondre Sande Gullord, Torgeir
Strand, Martin Skytteren, Atle Dengerud, Johan Magerøy, Astrid Waaler Kaas, Øivind
Holt, Ole Petter Rundhaug
I nnspill:
Kretsledermøtet anbefalte at NOF gjør et felles arbeid som kan komme alle kretsene
til gode med anbefalinger om særkretsene som administrative enheter og
aktivitetsområder. Det kom forslag om at det innføres aktivitetssoner/-regioner under
kretsnivå dersom kretsene blir større.
Astrid Waaler Kaas svarte at forbundsstyret tar signalet om tydeligere styring fra NOF
sentralt. Forbundsstyret inviterte kretsene til å gi innspill.
Presidenten ba trønderkretsene sette i gang arbeidet med sammenslåing i kjølvannet
av idrettskretsenes prosess.

8.4

VDG-arbeid
Forslagsstiller Sør-Trøndelag o-krets og Oppland o-krets
Presentasjoner vedlagt.
Jakob Hygen innledet, og oppfordret NOF sentralt til å utarbeide standardtekster til
høringsuttalelser om vernesaker, som kan sikre orienteringsaktiviteter også i vernede
områder. Kjersti Småstuen redegjorde for Opplands utfordringer, og ønsker at små
klubber skal slippe å håndtere saker overfor myndighetene for å arrangere enkle
orienteringsaktiviteter.(Se forslagene som helhet i vedlegg.)
Astrid Waaler Kaas redegjorde for NOFs vurderinger, og presiserte at AOOK har høy
kompetanse på området, og at de har sagt seg villig til å hjelpe andre kretser.
Idrettskretsene kan også være viktige allierte.
Fikk ordet: Ivar Maalen, Dag Kaas, Atle Dengerud, Ole Petter Rundhaug, Lasse
Arnesen (ga ordet til fagkonsulent Ivar Haugen), Linda Verde, Martin Skytteren
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Innspill:
Kretsledermøtet ønsket at NOF opprioriterer dette arbeidet. Det kom innspill om at
NOF intensiverer sitt arbeide mot Miljødirektoratet, og at dette arbeidet gjøres
kontinuerlig. Det ble informert om at nye forskrifter hos Fylkesmannens miljøavdeling i
Oslo og Akershus gir generelt fritak for orienteringsløp planlagt etter vdg-avtalen, og
at Fylkesmannen har lovet å ta med dette videre til andre Fylkesmenn. Det var
ønskelig at Akershus og Oslo Orienteringskrets sine tekster kan bli formidlet til andre
kretser.
8.5

Synfarere/karttegnere i Norge
Forslagsstiller Hordaland o-krets
Forslag:
Det finnes få profesjonelle synfarere/karttegnere i Norge i dag, noe som flere steder
er begrensende i forhold til både videre utvikling og vedlikehold av kart. Det er
vanskelig å finne personer som kan påta seg oppdrag, og som har gode referanser
fra tidligere oppdragsgivere.
Hva kan NOF gjøre for å hjelpe klubber som mangler egne synfarere og/eller tegnere
med tilstrekkelig kompetanse/kapasitet, og som sliter med å få tak i kompetente og
tilstrekkelig selvgående synfarere og/eller tegnere?
Torgeir Strand innledet.
Det er ønskelig med en oversikt over kvalifiserte karttegnere (norske og utenlandske).
Ivar Haugen redegjorde for NOFs arbeid med utdanning av synfarere /karttegnere, og
presiserte at NOF er oss alle. Erfaringer viser at det er lettere å rekruttere yngre
karttegnere dersom man betaler på lik linje med annen sommerjobbing. Det fins
allerede en nasjonal liste over godkjente karttegnere. Denne er tilgjengelig, men kan
kompletteres med utenlandske karttegnere
Fikk ordet: Martin Skytteren, Kjell Meen, Ivar Maalen, Yngve Mobråthen, Jakob Kalvig
Skogan, Linda Verde, Henning Osnes Teigene, Jens Erik Mjølnerød, Lasse Arnesen,
Atle Dengerud, Harald Eik, Per Einar Pedersli
Innspill: Det er ønskelig å utdanne flere tegnere, og at det eksisterer en formell
godkjenning. Det kan være en utfordring at klubbene ikke har økonomi til å lønne
karttegnere. Det ble ytret ønske om at listen med norske og utenlandske karttegnere
også inneholder referanser. Det kom innspill om gode erfaringer med bruk av finske
karttegnere, og at konsulentselskaper også kan ha denne kompetansen. Det var
enighet om at det viktig å motivere yngre o-løpere til å ta karttegnerkurs. Det ble
anbefalt å dele opp kart i mindre områder, slik at arbeidet blir overkommelig for
mindre erfarne karttegnere.
Akershus og Oslo orienteringskrets informerte om at de har en liste over «sertifiserte»
karttegnere, og at disse må ha en viss produksjon for å opprettholde sin godkjenning.
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8.6

Eventuelt
Leder i Valgkomiteen, Ivar Maalen, henstilte til forsamlingen å gi innspill til gode
kandidater til styreverv i NOF,frem mot forbundstinget i mars 2018.

Sak 6 Informasjonssaker, fortsettelse
6.4

Prøveprosjekt forhåndsbetaling Blodslitet
Forslagsstiller Telemark o-krets
Presentasjon vedlagt.
Kjell Meen innledet og redegjorde for o-kretsens syn på at ordningen som ble utprøvd
i Blodslitet ikke må videreføres.
Sondre Sande Gullord redegjorde for forbundsstyrets behandling av denne saken.
Arrangøren av Blodslitet har informert om sine erfaringer. Det har også kommet
mange tilbakemeldinger fra klubber og enkeltpersoner i denne saken. Forbundsstyret,
gjennom forenklingsutvalget, mener at forhåndsbetaling bør bli en del av løsningen
framover, men at det ikke bør benyttes i større skala før vi har fått bedre funksjonalitet
i Eventor. Det er et ubetinget krav om at det fortsatt skal være mulig og enkelt for
klubber som ønsker det å få tilsendt samlefaktura for sine medlemmer.
Forhåndsbetaling for utenlandske løpere bør innføres.
Fikk ordet: Atle Dengerud, Torgeir Strand
Kretsledermøtet sluttet seg til forbundsstyrets vurderinger.

8.6

Eventuelt
Informasjon om Ungdomskomiteen i Norsk Orientering (UNO)
Informasjon ble gitt av UNOs leder, Jakob Kalvig Skogan
U NOs mandat er å være et talerør for ungdom i Norsk Orientering. UNO har nå
arrangert Sommerleir for unge ledere to år på rad. De er også ansvarlige for
trenerleiren under O-landsleiren. UNO ytret ønske om å bli kontaktet av kretsenes
ungdomsrepresentanter, og informerte om at de har egen facebook-side. Her vil det
forsøksvis bli laget en «julekalender».
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Sak 9 Avslutning
Presidenten oppsummerte og takket deltakerne for fremmøte, deres gode og aktive
deltakelse og gode innspill til videre arbeid. UNOs deltakelse ble fremhevet som
spesielt positiv.
Ordstyrer ble takket spesielt for innsatsen. NOFs administrasjon ble takket for gode
forberedelser.
Referenter
Lasse Arnesen og Vigdis Hobøl

Oslo 22. desember 2017

måSt►i'L
Kjersti Småstuen
Oppland 0-krets

e

O ~(

Terje Urfjell
Aust-Agder 0-krets
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Vedlegg:
Forslag 8.4.a) "Standard" forskrifter for verneområder.
Forslagsstiller: Sør-Trøndelag o-krets
Myndighetene har nylig gjennomført vern av en rekke naturområder. STOK avga høringsuttalelse for
to områder; Mølnmannsdalen i Røros og Murudalen i Bjugn, der vi i begge tilfelle ba om at
o rienteringsaktiviteter, inkludert tur-orientering ble gitt generelt unntak fra vernebestemmelsene.
Dette ble ikke tatt til følge, og de aktuelle lagene er da henvist til å søke unntak for de aktuelle
arrangement. Dette påfører lag med begrensete administrative ressurser en ekstra belastning. Særlig
urimelig synes vi det er å ikke få et generelt unntak for Mølnmannsdalen. Dette er Rørosområdets
mest aktuelle område for orienteringsidrett, med lang tradisjon for utøvelse av idretten. I det samme
område er det gitt generelt unntak for oppkjøring av skiløyper og utkjøring av skutt vilt, og vi finner
i ngen konsekvens i at ikke tilsvarende kan gis for orienteringsidretten. Vi ønsker en drøfting av dette
på Kretsledermøtet, med sikte på å gi NOF sentralt bakgrunn for å ta opp orienteringsidrettens
stilling i vernebestemmelsene opp med vernemyndighetene.
Forslag 8.4.b) Opprettelse nye verneområder — NOFs arbeid mot ensartede
vernebestemmelser i Norge?
Forslag fra Oppland o-krets
Kretsen erfarer at vernebestemmelser for verneområder (naturreservater) i Oppland er meget
strenge i forhold til bruk av områdene etter vern.
Verneområder i Oppland har forbud mot bruk av naturreservater til idrettsarrangement. Tilsvarende
verneområder som krysser fylkesgrensen til Oslo/Akershus har derimot et generelt unntak til
bestemmelsen som tillater orienteringsløp og turorientering dersom «Avtale om retningslinjer for nidrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere» (av 03.12.1989)følges.
Vi kan ikke se at dette er fornuftig. Verneområder utenfor Nordmarka er like aktuelle som arena for
orienteringsløp som innenfor markagrensen.
Vi anmoder orienteringsforbundet om å arbeide for at det blir ensartede vernebestemmelser i hele
landet.
Ved høringer om nye verneplaner må Forbundet gi høringsuttalelser - evnt. yte nødvendig bistand til
kretsen - for å oppnå unntak som gir oss rett til å benytte områdene etter vern.
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