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Sak 1 Åpning
Forbundspresident Astrid Waaler Kaas åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Hun
presiserte at styret jobber etter forbundstingets vedtak med de to hovedfokusområdene
Synlighet og Forenkling. Presidenten informerte om at det er innført spilleregler for styret, der
hovedpunktene er: Styret skal være nytenkende og offensive, det skal være takhøyde internt,
styret skal ha forankring i o-Norge og er stolte av å tilhøre orienteringssporten.

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 22 stemmeberettigede tilstede.
Fra forbundsstyret
1. Astrid Waaler Kaas
2. Per Olav Andersen
3. Dag Kaas
4. Per Einar Pedersli
5. Sondre Sande Gullord
6. Kjell Einar Andersen

President
Visepresident
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem (vara)

Kretsrepresentanter
7. Arne Tesli
8. Linda Verde
9. Guro Brekkan
1 1. Ørjan Rykkje
12. Henning Osnes Teigene
13. Ole Morten Wie
14. Atle Dengerud
15. Tove Bakken
16. Hans Christian Granly Falkenberg
17. Johan Magerøy
18. Jacob Hygen
19. Kjell Meen
20. Gunnar Kvaal
21. Harald Eik
22. Ole Petter Ruud
23. Jens Erik Mjølnerød

Akershus og Oslo
Buskerud
Finnmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Øvrige deltakere
71. Lasse Arnesen
72. Øivind Holt
Bernt O. Myrvold

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

Administrasjon
Vigdis Hobøl
Lene Kinneberg
Ivar Haugen

Fagkonsulent
Fagkonsulent
Web- og informasjonskonsulent

Ikke møtt
10. Gunn Torill Ryen

Hedmark

Forfall
Gunhild Bredesen
William Fagerheim

Styremedlem
Aust-Agder

Sak 3 Forretningsorden
Vedtak
Den fremlagte forretningsorden ble godkjent.

Sak 4 Valg av funksjonærer
Vedtak
Følgende funksjonærer ble enstemmig valgt
Ordstyrere
Bernt O. Myrvold og Sondre Sande Gullord
Sekretær
Lasse Arnesen og Vigdis Hobøl
adm
Undertegne protokoll
Henning Osnes Teigene
Møre og Romsdal
Guro Brekkan
Finnmark

Sak 5 Godkjenning av saksliste og tidsplan
Saksliste og tidsplan ble sendt ut til kretsene fredag 28. oktober.
Vedtak
Den fremlagte saksliste og tidsplan ble godkjent med følgende endring:
Sak 7.15 og sak 8.1 bytter plass av praktiske årsaker. Begge omhandler samme
tema, og diskusjoner i sak 8.1 vil være av belysende art for avstemmingen i 7.15.

Sak 6 Informasjonssaker
6.1

Informasjon fra forenklingsutvalget
Styremedlem Sondre Sande Gullord redegjorde for forenklingsutvalgets
sammensetning og mandat. Blant ulike konsepter for å forenkle o-sporten for
arrangører og gjøre inngangsterskelen til o-sporten lavere ble tre utvalgte konsepter
presentert; FlexO-løp, tur-orienterere som medlemmer i NOFs klubber, cOmebackklubben.
Fikk ordet: Øivind Holt, Jacob Hygen, Kjell Meen.

6.2

Informasjon fra arbeidsgruppe for mediestrategi og synlighet
Visepresident Per Olav Andersen redegjorde for arbeidsgruppens sammensetning og
strategi for perioden fra oppstart og frem til VM på hjemmebane i 2019. Utfordringen
for gruppen er å vise omverdenen det vi som er innenfor selv allerede vet; hvor flott
sporten vår er. Det ble referert til gode tilbakemeldinger fra «ikke-orienterere» etter osendingene fra VM i Strømstad.. Gruppa arbeider med fire punkter: Øke
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oppmerksomheten i nasjonale medier, bidra til å øke oppmerksomheten i lokale
medier, utarbeide strategi for forbundets bruk av sosiale medier, sikre gode
egenproduksjoner på utvalgte arrangementer.
Fikk ordet: Jens Erik Mjølnerød, Lasse Arnesen.
6.3

Informasjon fra arbeidsgruppe for skole
Presidenten redegjorde for arbeidet som ledes av styremedlem Gunhild Bredesen.
Gruppens sammensetning og mandat ble fremlagt. Gruppen har sitt første møte i
kveld. Hovedfokus blir økt rekruttering og synliggjøring gjennom skolen. Det skal
utarbeides en helthetlig og langsiktig strategi for arbeidet med orientering i skolen, og
det skal tenkes forenkling og fornying gjennom skoletilbudet.
Det skal jobbes mot utdanningsinstitusjoner, skolene og klubbene som i mange
sammenhenger må gjøre jobben lokalt. En satsing i vår blir World Orienteering Day,
24. mai.
Supplerende informasjon ved Lene Kinneberg.

6.4

Informasjon fra kartutvalget og arbeidet med nasjonalt kartarkiv
Styremedlem Per Einar Pedersli redegjorde for utvalgets sammensetning og mandat.
Utvalget skal bistå NOFs styre med råd i politiske kartsaker og å fremme regelverk for
utarbeidelse av kart.
Utvalget skal bistå NOFs administrasjon i kartrelaterte oppgaver.
Viktige temaer for utvalget blir: generalisering, målestokk, trykkekvalitet, okartregister, kartdatabase, NOFs forenklingsprosjekt, kartrelaterte spørsmål og nye
typer data.
Det er satt ned en egen prosjektgruppe i arbeidet med kartarkiv, mandat og
sammensetning ble annonsert. Det er skissert i en aktivitetsplan som viser
fremdriftsmål at kartarkivet skal være i drift fra årsskiftet 2017/2018.

6.5

Informasjon om VM 2019
Visepresidenten redegjorde for arbeidet med VM. Det er dannet et aksjeselskap som
består av 8 klubber og Østfold orienteringskrets som aksjonærer. Det ble informert
om styrets sammensetning.
Hovedmålsettingen er å arrangere tidenes beste 0-VM arrangementsmessig,
opplevelsesmessig for publikum og deltakere i publikumsløp, og med hensyn til
medieoppmerksomhet. Det er en intensjon om å synliggjøre arrangementet for hele
verden. VM er sluttproduktet i en rekke arrangementer med både internasjonale løp
og NM underveis. Karttegnere er utpekt, og logo er etablert. Det jobbes med
arenautforming og TV-produksjon.
Det er realistiske mål om statlig støtte til internasjonale mesterskap.
Motto: «Skal lage folkefest på skauen».
Fikk ordet: Ivar Haugen.

6.6

Status og informasjon om internasjonalt arbeid
Presidenten redegjorde for arbeid som gjøres internasjonalt. Dette legger føringer for
vår aktivitet. Norges Orienteringsforbund er bredt representert i internasjonale utvalg.
IOF har valgt ny president; Leho Haldna fra Estland. IOF ønsker å fortsette arbeidet
med å spre orientering på TV. VM 2016 ble solgt til 67 land, og prosjektet gikk i pluss.
Det jobbes med å utvikle World Cup-konseptet. World Orienteering Day aktiviserte
over 250 000 deltakere i 81 land. Arbeidet vil bli videreført. Det ble også informert om
arbeidet med den nye kartnormen, ISOM.
Det foreligger flere saker ute på høring som krever uttalelse fra NOF.0-Norge vil bli
invitert til å komme med innspill om Veteranmesterskapets tilknytning til World Master
Games.
Fikk ordet: Linda Verde, Tove Bakken, Lasse Arnesen.

6.7

Status og informasjon om jenteprosjektet
Styremedlem Dag Kaas redegjorde for jenteprosjektet. Hensikten er å få flere jenter til
å fortsette med orientering i junior- og senioralder. Jentene er svært fornøyd med
etableringen av dette prosjektet. Lav inngangsterskel, men krav om at deltakerne skal
konkurrere. Det er etablert en overordnet styringsgruppe, mens prosjektet skal styre
seg selv fra innsiden. Dvs at prosjektet vil sette seg etter første samling «samling 0»,
der omfang og innhold blir definert. Det er pr. nå 70 påmeldte til denne samlingen.
Det er utnevnt 7-8 ambassadører som er front-figurer. Jenteprosjektet er et
breddeprosjekt, og har en facebook-gruppe med 130 medlemmer så langt. Prosjektet
har ambisjoner om å rekruttere kvinnelige trenere og ledere.
Det ble også informert om landslagsstrukturen. Det er ansatt egen
damelandslagstrener.

6.8

Informasjon om arbeidet med Rent Særforbund
Generalsekretæren redegjorde. Det er innledet samarbeid med Antidoping Norge for
å sikre gode rutiner og drive holdningsskapende arbeid i o-idretten. Vi er klare på at
det ikke fins gråsoner i orientering. Utøvere medisineres ved sykdom, og ikke ellers.
Hensikten med arbeidet er å sikre fair play i idretten og å opprettholde o-sportens
gode omdømme. Arbeidet vil gi NOF gode rutiner i antidopingarbeidet, og ender opp
med at vi blir sertifisert som «Rent Særforbund».
Fikk ordet: Hans Christian Granly Falkenberg, Dag Kaas, Lene Kinneberg.

Sak 7 Vedtakssaker
7.1

Forslag til endring av regler for NM og HL, ski-O.
Startintervall NM Mellomdistanse. Forslagsstiller Buskerud o-krets
En stemmeberettiget forlot salen, og det var nå 21 stemmeberettigede tilstede.
Linda Verde innledet.
Per Einar Pedersli orienterte om at styret støttet forslaget.
Forslag
Startintervall Mellomdistanse for klassene H17- og D17- skal være 2 minutter.
Vedtak
Forslaget fra Buskerud o-krets ble enstemmig vedtatt.

7.2

Forslag til endring av regler for NM og HL.
Treknings og seedingsregler for NM stafett senior. Forslagsstiller Hordaland okrets
Ørjan Rykkje innledet samlet for 7.2, 7.3 og 7.4, som prinsipielt er samme sak.
Fikk ordet: Jacob Hygen.
Forslag
Punkt 2 endres til:
«Resten av startlista settes opp ved loddtrekning etter følgende regler:
førstelagene prioriteres foran andre-, tredje- og fjerdelag osv. Slik at etter de beste
15/20 lagene fra fjoråret, så kommer en gruppe med øvrige førstelag i tilfeldig (_
ikke alfabetisk) rekkefølge, så gruppen med alle andrelag i tilfeldig rekkefølge, og
så videre».
Forbundsstyrets forslag
Styret støttet forslaget om endring av startlista. Ved behandling av forslaget oppdaget
styret at klassebenevningen i regelens punkt 1 er feil. Styret foreslår at dette endres til
D17 og H17, som er korrekt klassebenevning. Dette får også følger for punkt 2 som
foreslås endret.
Punkt 2 endres til:
«Resten av startlista settes opp ved loddtrekning etter følgende regler:
førstelagene prioriteres foran andre-, tredje- og fjerdelag osv. Slik at etter de beste15
(D17)/20(H17) lagene fra fjoråret, så kommer en gruppe med øvrige førstelag i
tilfeldig (=ikke alfabetisk) rekkefølge, så gruppen med alle andrelag i tilfeldig
rekkefølge, også videre»
Vedtak
Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

7.3

Forslag til endring av regler for NM og HL.
Treknings og seedingsregler for NM sprintstafett. Forslagsstiller Hordaland okrets
Per Einar Pedersli redegjorde for styrets innstiling.
Forslag
Punkt 2 endres til:
«Resten av startlista settes opp ved loddtrekning etter følgende regler: førstelagene
prioriteres foran andre-, tredje- og fjerdelag osv. Slik at etter de beste 15/20 lagene
fra fjoråret, så kommer en gruppe med øvrige førstelag i tilfeldig (=ikke alfabetisk)
rekkefølge, så gruppen med alle andrelag i tilfeldig rekkefølge, også videre.».
Forbundsstyrets forslag
«Resten av startlista settes opp ved loddtrekning etter følgende regler førstelagene
prioriteres foran andre-, tredje- og fjerdelag osv. Slik at etter de beste 10 lagene fra
fjoråret, så kommer en gruppe med øvrige førstelag i tilfeldig (= ikke alfabetisk)
rekkefølge, så gruppen med alle andrelag i tilfeldig rekkefølge, og så videre».
Hordaland støttet styrets justerte forslag fra styret og trakk sitt forslag.
Vedtak
Forslaget fra forbundsstyret ble enstemmig vedtatt.

7.4

Forslag til endring av regler for NM og HL.
Treknings og seedingsregler for NM jr. stafett. Forslagsstiller Hordaland o-krets
Per Einar Pedersli redegjorde for styrets innstiling.
Forslag
Punkt 2 endres til:
«Resten av startlista settes opp ved loddtrekning etter følgende regler: førstelagene
prioriteres foran andre-, tredje- og fjerdelag osv. Slik at etter de beste 15/20 lagene
fra fjoråret, så kommer en gruppe med øvrige førstelag i tilfeldig (= ikke alfabetisk)
rekkefølge, så gruppen med alle andrelag i tilfeldig rekkefølge, og så videre».
Forbundsstyrets forslag
«Resten av startlista settes opp ved loddtrekning etter følgende regler: førstelagene
prioriteres foran andre-, tredje- og fjerdelag osv. Slik at etter de beste 10(D17-20)/15
(H17-20) lagene fra fjoråret, så kommer en gruppe med øvrige førstelag i tilfeldig
(=ikke alfabetisk) rekkefølge, så gruppen med alle andrelag i tilfeldig rekkefølge, også
videre».
Hordaland støttet styrets justerte forslag og trakk sitt forslag.
Vedtak
Forslaget fra forbundsstyret ble enstemmig vedtatt.

7.5

Forslag til endring av konkurransereglene pkt 8.1.2
Representasjon NM. Forslagsstiller Hordaland o-krets
Ørjan Rykkje innledet.
Per Einar Pedersli redegjorde for styrets innstilling.
Fikk ordet: Linda Verde, Ole Petter Ruud, Arne Tesli, Øivind Holt, Jens Erik
Mjølnerød, Tove Bakken, Hans Christian Granly Falkenberg.
Forslag
Punktet 8.1.2 strykes, dagens 8.1.3 utvides til også å gjelde NM.
Forbundsstyrets forslag
Punkt 8.1.2 beholdes, men skrives om til: «Deltakere på samme stafettlag må
representere samme klubb. Dette gjelder ikke for NM jr. stafett, og i en prøveperiode
på to år(sesongene 2017 og 2018) heller ikke for NM senior stafett og NM sprint
stafett, der § 8.1.3 benyttes».
Hordaland støttet styrets justerte forslag.
Vedtak
Forslaget fra forbundsstyret ble enstemmig vedtatt.

7.6

Forslag til endring av regler for NM og HL
Antall løpere pr. lag NM sprintstafett. Forslagsstiller Hordaland o-krets
Ørjan Rykkje innledet.
Per Einar Pedersli redegjorde for styrets innstilling.
Fikk ordet: Jacob Hygen, Jens Erik Mjølnerød.
Forslag
Antall løpere pr. lag skal reduseres for eksempel til to løpere.
Ett alternativ er at løperne løper hver sin etapper, ett annet alternativ er at hver løper
løper flere etapper (f.eks. 4 etapper der samme løper løper første og tredje etappe
(og den andre løper andre og fjerde), men i så fall kortere etapper enn i dagens
konsept).
Vedtak
Forslaget falt mot en stemme.

7.7

Forslag til endring av regler for NM og HL
B- og C-finaler i NM mellomdistanse. Forslagsstiller Hordaland o-krets
Ørjan Rykkje innledet.
Per Einar Pedersli redegjorde for styrets innstilling.
Fikk ordet: Atle Dengerud, Tove Bakken, Ole Morten Wie, Ørjan Rykkje.
Forslag
Det innføres B- og evt. C- finaler i NM mellomdistanse for klassene H21- og D21Forbundsstyrets forslag
Det innføres B- finaler i NM mellomdistanse for klassene H21- og D21Hordaland støttet styrets justerte forslag.
Vedtak
Styrets forslag ble vedtatt mot 8 stemmer.

7.8

Forslag til endring av regler for NM og HL
B- og C-finaler i NM sprint. Forslagsstiller Hordaland o-krets
Ørjan Rykkje innledet.
Per Einar Pedersli redegjorde for styrets innstilling.
Fikk ordet: Ørjan Rykkje, Kjell Meen, Jacob Hygen, Ole Petter Ruud, Kjell Einar
Andersen:
Ørjan Rykkje ønsket et tillegg i forslagsteksten:
«Dette innføres i en prøveperiode på to år».
Forslag
«Det innføres B- og evt. C-finaler. Alle som ikke kvalifiserer seg til A-finale tilbys å
løpe B-finale, evt. deles i B- og C-finale. Dersom både B- og C-finale, arrangeres
disse samtidig. Dette innføres i en prøveperiode på to år».
Vedtak
Forslaget falt mot en stemme.

7.9

Forslag til endring av konkurransereglene pkt 9.1.4
Klassebestemmelser i NM. Forslagsstiller Hordaland o-krets
Ørjan Rykkje innledet samlet for sak 7.9 og 7.10

Forslag
Tekst i konkurransereglene pkt. 9.1.4, klassebetegnelser i NM endres til:
«Løpere i D/H 16 eller yngre kan ikke starte i junior NM individuelt eller senior NM».
Vedtak
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7.10

Forslag til endring av konkurransereglene pkt 9.1.5
Klassebestemmelser i NM. Forslagsstiller Hordaland o-krets
Forslag
Tekst i konkurransereglene pkt. 9.1.5, klassebetegnelser i NM endres til:
«Løpere i D/H 15 eller yngre kan ikke starte i NM junior stafett(D/H 17-20)».
Vedtak
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7.11

Forslag til endring av konkurransereglene pkt 9.1.5
Klassebestemmelser i NM,særregel for ski-o. Forslagsstiller Akershus og Oslo
orienteringskrets
Arne Tesli innledet.
Astrid Waaler Kaas redegjorde for styrets innstilling.
Fikk ordet: Arne Tesli.
Forslag
Konkurransereglene pkt. 9.1.5, klassebetegnelser i NM utvides med følgende tekst:
« I skiorientering kan løpere fra og med D/H 15 delta på stafettlaget».
Vedtak
Forslaget falt. Det ble avgitt en blank stemme.

7.12

Forslag til endring av konkurransereglene pkt 22.3.1
Innbydelse til o-løp. Forslagsstiller Hordaland o-krets
Ørjan Rykkje innledet.
Per Einar Pedersli redegjorde for styrets innstilling.
Fikk ordet: Atle Dengerud, Øivind Holt, Linda Verde.
Forslag
Eget punkt «Løpsunderlag (for eksempel skogsterreng eller park/gate)» tas inn i
Regler for arrangement av o-løp, Innbydelse pkt. 22.3.1.
Vedtak
Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer.
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7.13

Forslag til endring av konkurransereglene pkt 22.3.1
Innbydelse til o-løp. Forslagsstiller Hordaland o-krets
Ørjan Rykkje innledet.
Per Einar Pedersli redegjorde for styrets innstilling.
Fikk ordet: Ole Petter Ruud, Ørjan Rykkje, Øivind Holt, Harald Eik, Jacob Hygen.
Forslag
Eget punkt «Evt. forbud mot å medbringe kart over løpsområdet» tas inn i Regler for
arrangement av o-løp, Innbydelse pkt. 22.3.1.
Vedtak
Forslaget falt mot en stemme.

7.14

Forslag til endring av konkurransereglene pkt 18.1
Kartkvalitet. Forslagsstiller Hordaland o-krets
Nå er det igjen 22 stemmeberettigete i salen.
Ørjan Rykkje innledet.
Per Einar Pedersli redegjorde for styrets innstilling.
Fikk ordet: Jens Erik Mjølnerød, Ole Petter Ruud, Per Einar Pedersli, Atle Dengerud,
Harald Eik, Ørjan Rykkje, Kjell Meen, Arne Tesli.
Forslag
18.1.3 strykes
og
18.1.4 utvides til å gjelde alle løpskategorier.
Forbundsstyrets forslag:
Endring §18.1.3: Kart i 1:10.000 kan benyttes til langdistanse. For klassene 17-34 år
skal kart i målestokk 1:15 000 benyttes i langdistanse i Norgescup og testløp til
internasjonale konkurranser. Avvik fra krav om bruk av kart i målestokk 1:15 000 kan
kun benyttes etter spesiell godkjenning fra forbundsstyret.
Det ble først voted over Nordalands forslag. Deretter ble det voted over
forbundsstyrets forslag.
Vedtak
Forslaget fra Hordaland o-krets falt mot en stemme.
Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

7.15

Forslag til endring av konkurransereglene pkt 25.1.1
Særregler for NM, Hovedløp og Internasjonale løp. Kartkvalitet. Forslagsstiller
Hordaland o-krets
Ørjan Rykkje innledet.
Per Einar Pedersli redegjorde for styrets innstilling.
Forslag
Alternativ 1:
«Ved NM langdistanse og NM ultralangdistanse skal det benyttes kart i målestokk 1:10 000.
Ved NM natt og NM stafetter skal det benyttes kart i målestokk 1:10 000. Ved NM
mellomdistanse og HL langdistanse skal det benyttes kart i målestokk 1:10 000. Ekvidistansen
skal være 5 m. Ved NM sprint og Hovedløp sprint skal det benyttes kart etter lOFs
sprintkartnorm i 1:5 000 eller 1:4 000. For sprintkart skal ekvidistansen være 2 eller 2,5 m.
Målestokk eller ekvidistanse som avviker fra dette, kan kun benyttes etter spesiell godkjenning
fra forbundsstyret.»
Alternativ 2:
«Ved NM langdistanse, ultralangdistanse, mellomdistanse, natt og stafetter og ved HL
langdistanse skal det benyttes kart i målestokk 1:10 000. Ekvidistansen skal være 5 m. Ved
N M sprint og Hovedløp sprint skal det benyttes kart etter lOFs sprintkartnorm i 1:5 000 eller
1:4 000. For sprintkart skal ekvidistansen være 2 eller 2,5 m.
Målestokk eller ekvidistanse som avviker fra dette, kan kun benyttes etter spesiell godkjenning
fra forbundsstyret».

Vedtak
Forslaget falt mot en stemme.

Sak 8 Diskusjonssaker

8.1

Bruk av målestokk 1:15 000
Forslagsstiller Hordaland o-krets
Ørjan Rykkje innledet
Astrid Waaler Kaas redegjorde for hva som diskuteres internasjonalt.
Fikk ordet: Harald Eik, Jens Erik Mjølnerød, Kjell Meen, Jacob Hygen, Øivind Holt,
Arne Tesli, Ole Petter Ruud, Atle Dengerud, Gunnar Kvaal, Astrid Waaler Kaas, Dag
Kaas, Lasse Arnesen.
Det var bred enighet om at kartets lesbarhet er det viktigste, og at vi må følge de
samme normer som benyttes internasjonalt.

8.2

0-løp i verneområder
Forslagsstiller Oppland o-krets
Tove Bakken innledet.

Astrid Waaler Kaas redegjorde for NOFs arbeid med kontraktspartnerne i VDGavtalen på sentralt nivå og viste hvor undersøkelser om o-idrettens påvirkning på
natur og dyreliv er å finne på våre hjemmesider. Kretsene utvekslet erfaringer og råd
om hvordan best sikre tilgang til terreng gjennom godt VDG-arbeid.
Fikk ordet: Linda Verde, Øivind Holt, Gunnar Kvaal, Jacob Hygen, Kjell Meen, Arne
Tesli.

Sak 9 Avslutning
Presidenten takket deltakerne for fremmøte og for god og aktiv deltakelse og gode
innspill til videre arbeid. NOFs administrasjon ble takket for gode forberedelser.
Ordstyrerne ble takket spesielt for innsatsen.

Referent, Oslo 22. desember 2016

Lasse Arnesen og Vigdis Hobøl
Kretsledermøtet 2016

1
Guro Brekkan
Finnmark 0-krets

Osn s -(eige e
Møre og Rom dal krets
fling

