
Forslag fra Hedmark orienteringskrets. 

Etter inspirasjon i fra kretsledermøte høst 2017 sak 7.2, lest på hjemmesiden til Sveriges 

orienteringsforbund sin strategi 2025 punkt « Ny syn på träning och tävling - ett engagerande ämne» 

og  Dagbladet sin artikkel om Johannes Høsflot Klæbo som forteller at han ble utklasset i 

ungdomsklassene. Vil Hedmark Orienteringskrets sende inn forslag på ny måte å dele inn klassene i 

barn og ungdomsklasser.  Forslaget vil ta mer hensyn til utvikling enn alder og eventuelt kjønn.  

Vi mener dette er en bedre måte å utvikle barn og ungdom på. Grunnen er at pubertet er veldig 

individuelt og man kan oppleve at det er en stor forskjell på utvikling av hver utøver. Tror også at 

frafallet i juniorklassen kan bli mindre med forslaget. Dette fordi utøver vil gå nivåstigen på en bedre 

måte. Ved å fjerne alder når man skal lære seg orientering, vil man ta mer hensyn til dette.  

Vil ta opp et eksempel:  

Når en 12 åring som løper D/H 11-12 i C nivå blir 13 år, er ofte overgangen til D/H13-14 stor. I dagens 

konkurranseregler sier man at det ikke er lov å skygge i D/H13-14. Med foreslått klassetilbud vil man 

ivareta dette med klassen U3.  I denne klassen skal det være lov å skygge utøvere. Det betyr at 13 

åringen som ikke er klar for D/H 13-14 får en utvikling. Alternativet med dagens tilbud er å løpe D/H 

13-16 C. Da får ikke 13 åringen utvikling.  

Forslag på klasseoppsett:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreslått klassetilbud vil også bli en forenkling av dagens klassetilbud.  Mener dette bør gjelde for 

kretsløp, nasjonale og internasjonale løp. Man kan vurdere å dele inn U-klassene i kjønn hvis f.eks det 

blir mange deltagere i klassen.  

Eks: U1 jente og U1 gutt. Mener dette kan være arrangør sin avgjørelse.  

 

Dagens 
klasser 

Nivå 

N-åpen N 

D/H 10 C 

D/H 11-12 
N 

N 

D/H 11-12 C 

D/H 13-16 
N 

N 

D/H 13-16 
C 

C 

D/H 13-14 B 

D/H 15-16 
B 

B 

D/H 15-16 A 

 

 

Foreslåtte 
klasser 

Nivå Erstatter Kommentar 

O-Skole 
(Andre navn på 
klassen kan 
vurderes. Bør 
være et litt 
spenstig navn) 
 

N N-åpen Uten tid, premie til alle. 
Skygging lov. Her kan 
også opplegg som råtass 
også brukes eller løype 
med sure og blide fjes.  
 
 
 

D/H 10 C  Som før 

U1 (Utvikling 1) 
fra 11-16 år 

N D/H 11-12 
N, D/H 13-
16 N 

Med tid, ikke rangering. 
premie til alle, Skygging 
lov 
Bør ikke være samme 
løype som klassen o-
skole 

U2 (Utvikling 2) 
fra 11-16 år 

C D/H 13-16 
C 

Med tid, premie til alle, 
Skygging lov 

U3 (Utvikling 3) 
fra 11-16 år 

B D/H 15-16 
B 

Med tid, premie til alle, 
Skygging lov 

D/H 11-12 C  Som før 

D/H 13-14 B  Som før 

D/H 15-16 A  Som før 

 


