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Forslag til vedtak på forbundstinget 2020 fra Halden §kiklubb - Endring av konkurranseregel 7.1.3

om startberettigelse i NM

F6lgende ble vedtatt på kretsledermøtet {KLM} 8. november 2019: «l 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 ljanuar 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.»

Halden SK foreslår med umiddelbar virkning å endre denne tilbake til opprinnelig regel: «l NM kan

norske lag og deltakere som representerer norske klubber, delta. Utenlandske statsborgere må, for å
kunne delta i NM eller HL, ha vært hosatt i Norge fra l.januar og ha vært medlem av klubb tilsluttet
NOF minst en måned». -

Begrunnelse
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:

o Deltagelse og sportslig nivå i NM
o Klubbmiljø og dugnadsånd

e Klubbenes attraktivitet og dermed sportslig uwikling
. ArranBementstekniske utfordringer, f.eks.

- gjennomføring av "Knock-out" sprint med ulike premieherettigede deltagere
- flere premieutdelinger og resultatlister fra NM
- forklaring til og forståelse hos medieaktører

r Konsekvens for overordnet mål om at "L96 av Norges befolkning er aktive medlemmer i

Norsk Orientering"
r Konsekvens for Norsk Orientering sin strategi om Økt inkludering

På bakgrunn av dette ber vi om at denne saken blir tatt opp på nytt på forbundstinget i mars.
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