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Sak 1 Åpning 
Åpning ved forbundspresident Astrid Waaler Kaas. 

 

Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter 
Komplett deltakerliste vil bli lagt ut digitalt ved møtestart. 

 

Sak 3 Valg av møtefunksjonærer 
 

Det skal velges ordstyrer, sekretærer og protokollunderskrivere. 

 
Ordstyrere og sekretærer 
Forslag fra Forbundsstyret:  
Ordstyrer:       Stein Blomseth     
Sekretærer:       Lone Brochmann og Øystein Hildeskor 
   
Representanter til å undertegne protokollen 
Forslag fra forbundsstyret:    Marius Øie, Innlandet orienteringskrets 
       Sveinung Svebestad, Rogaland orienteringskrets 
 

 

Sak 4 Forretningsorden 
Forslag fra forbundsstyret 
1. Gjennomføring av Kretsledermøtet   

1.1. Kretsledermøtet ledes av de valgte dirigentene, og skal gjennomføres i samsvar med NOFs 

lov og denne forretningsorden 

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

3. Taletid 

3.1. Representant for forslagsstiller med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å 

presentere forslaget. 

3.2. 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. 

3.3. Etter forslag fra dirigenten eller representant, kan kretsledermøtet beslutte å 

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

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

 
4. Behandling av forslag på kretsledermøtet 

4.1. Eventuelle forslag/endringsforslag som fremmes under kretsledermøtet skal skje elektronisk.  

4.2. Forslag kan kun fremmes i saker som står på saklisten. 

4.3. Etter at sakslisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av sakslisten trekkes uten at 

kretsledermøtet aksepterer dette. 
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5. Stemmegivning 

5.1. Stemmegivning gjennomføres digitalt gjennom løsning i GoPlenum 

5.2. 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. 

 
6. Protokoll 

6.1. Det føres protokoll fra kretsledermøtet. Protokollen føres av de kretsledermøtet har valgt til å 

føre protokoll.  

6.2. 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. 

6.3. Protokollen skal godkjennes og undertegnes av to valgte representanter 

6.4. Protokollen skal publiseres på NOFs hjemmesider så snart den er godkjent 

 
 

Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Innkalling og forretningsorden godkjennes 
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Sak 5 Godkjenning av sakliste og tidsplan 
Forslag til saksliste og tidsplan fra forbundsstyret er gjengitt på første side i saksdokumentet. 
Forslaget er sendt ut til kretsene 16. oktober.  

Sak 6 Vedtakssaker 

6.1. Konkurranseregler 

6.1.1 Regler for NM og HL 

Endring av regler for NM og HL, plassering i knockout sprint 

Forslag fra Forbundsstyret etter innspill fra NTNUI. Saken fremlegges av styremedlem Dag Ausen. 

 

Gjeldende regel 

«Plass 1-6 (10) rangeres etter rekkefølgen i mål i finalen – feilstemplede eller brutte løpere i finalen 
plasseres på felles plassering etter alle godkjente, 
 
D/H 21 og D/H 19-20 
Plass 7-18 rangeres etter plassering i semifinalene. 

- Plass 7 = de som kommer på 3.plass i semifinalene. 
- Plass 10 = de som kommer på 4.plass i semifinalene. 
- Plass 13 = de som kommer på 5.plass i semifinalene. 

- Osv. 
- Feilstemplede eller brutte løpere i semifinalene plasseres på plass 16 (samme som 6. 

plassene). 
Plass 19- øvrige løpere etter rekkefølgen i prologen. Feilstemplede eller brutte løpere i prologen 
blir uplassert. 
 
 

D/H 17-18 
Plass 11-30 rangeres etter plassering i semifinalene 

- Plass 11 = de to som kommer på 4.plass i semifinalene, og ikke kom til finale. 
- Plass 13 = de som kommer på 5.plass i semifinalene. 
- Plass 16 = de som kommer på 6.plass i semifinalene. 
- Osv. 
- Feilstemplede eller brutte løpere i semifinalene plasseres på plass 28 (samme som 10. 

plassene). 
Plass 31- øvrige løpere etter rekkefølgen i prologen. Feilstemplede eller brutte løpere i prologen 
blir uplassert.» 

 
 

foreslås endret til 

«Endelig resultatliste: 
Plass 1-6 (10) rangeres etter rekkefølgen i mål i finalen – feilstemplede eller brutte løpere i 
finalen rangeres innbyrdes etter prologtiden, etter alle godkjente. 
  
D/H 21 og D/H 19-20 
Plass 7-18 rangeres etter plassering i semifinalene og rangeres innbyrdes etter prologtiden. 
På de første plasseringene etter de som var kvalifisert til finalen kommer alle med 
tredjeplasser i semifinaleheatene, rangert etter prologtid, deretter kommer alle med 
fjerdeplasser i semifinaleheatene, rangert etter prologtid, osv. Etter de som ble plassert i 
semifinaleheatene, kommer de som ble diskvalifisert eller som ikke startet i semifinaleheatene, 
rangert etter prologtid. 
Plass 19- øvrige løpere etter rekkefølgen i prologen. Feilstemplede eller brutte løpere i 
prologen blir uplassert 
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D/H 17-18 
Plass 11-30 rangeres etter plassering i semifinalene og rangeres innbyrdes etter prologtiden. 
På de første plasseringene etter de som var kvalifisert til finalen kommer de 2 med 
fjerdeplasser i semifinaleheatene som ikke kom til finalen, rangert etter prologtid, deretter 
kommer alle med femteplasser i semifinaleheatene, rangert etter prologtid osv. Etter de som 
ble plassert i semifinaleheatene, kommer de som ble diskvalifisert eller som ikke startet i 
semifinaleheatene, rangert etter prologtid. 
Plass 31- øvrige løpere etter rekkefølgen i prologen. Feilstemplede eller brutte løpere i 
prologen blir uplassert.» 

 

Begrunnelse 

NTNUI Orientering ser det som en god ide å endre reglene, da resultatliste og følgelig 
premieseremoni vil bli mer ryddig uten delte plasseringer. Denne regelendringen vil kunne påvirke 
utøvernes innstilling til, og rette et større fokus på prologen. 
 
Endringen i punktet med feilstemplede eller brutte løpere, begrunnes med at diskete eller brutte 
løpere i seminfinale bør plasseres etter fullførte løpere på resultatlisten. De foreslåtte reglene vil gi en 
mer rettferdig plassering, der en som har fullført og blitt nr. 6 i sin semifinale blir rangert foran en som 
blir disket. 
 
Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter forslaget til regelendring. 
 
Forslag til vedtak 
Kretsledermøtet vedtar Forbundsstyret sitt forslag til endring av regler for plassering i NM knockout 
sprint. 
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6.1.2 Regler for terrengsperring 

Endring av konkurranseregel 26.4 (26.4.1 og 26.4.2). Terrengsperring 

Forslagsstiller Akershus og Oslo Orienteringskrets. Saken fremlegges av kretsleder Ivar Maalen. 
 
Dagens regel: 
 
Hovedprinsipper for sperring av terreng til NM, uttakingsløp, Norgescup og O-Festivalen  
Retningslinjer for terrengsperring er gitt av forbundsstyret.  
 
Deltakere i eliteklasser: Skogskonkurranser: 
Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening fra søknadstidspunkt. Det er tillatt å ferdes 
på veier hele året og hoved skiløyper i vintersesongen, uten kart i sperre tiden.  
Sprint konkurranser: (ny spesifisering) Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening fra 
søknadstidspunkt. Det er kun tillatt å kjøre/sykle/gå gjennom området på hovedveier uten kart 
(definisjon på hovedveier skal gis for hvert arrangement).  
 
Utøvere som bor eller går på skole i område må søke dispensasjon for å delta  
Utover overstående gjelder følgende: - Løpere som har trent jevnlig med kart eller vært løypeleggere i 
terrenget nærmere arrangementsdato enn de 2 årene før arrangements år, får ikke delta. - Løpere 
som har drevet ordinær synfaring eller rentegning av kartet de siste 5 årene før arrangementsdato, får 
ikke delta.  
 
Deltakere i Ungdoms- (13-16 år) og Veteranklasser (35 +) Terrenget sperres for all 
orienteringstrening og ferdsel med kart siste sesong før arrangementsåret.  
Det er tillatt å ferdes på veier og hovedskiløyper hele året uten kart i sperretiden.  
 
Deltakere i yngre klasser og N-klasser Det er ingen restriksjoner i for deltakelse i disse klassene. 
 
Foreslås endret til 
 
«Deltakere i NM, uttagningsløp og Norgescup  
Terrenget sperres for all orienteringstrening og ferdsel med kart siste sesong før arrangementet Det 
er tillatt å ferdes på veier, hoved turstier/skiløyper hele året uten kart i sperre tiden.  
Utover overstående gjelder følgende: (punkt 1 og 2 som i dag, punkt 3 er nytt) - Løpere som har trent 
jevnlig med kart eller vært løypeleggere i terrenget nærmere arrangementsdato enn de 2 årene før 
arrangements år, får ikke delta. - Løpere som har drevet ordinær synfaring eller rentegning av kartet 
de siste 5 årene før arrangementsdato, får ikke delta.  
-Løpere som av forskjellig årsaker kjenner terrenget på en slik måte at de selv vurderer å ha fordeler i 
strid med Fair Play, skal ikke delta.» 

 
Bakgrunn og begrunnelse 
Dagens regelverk for terrengsperring er etter vår oppfatning unødig strengt. En viss oppmyking vil gi 
løpere forutsigbarhet og bedre konkurranser, uten at det går på bekostning av Fair Play.  
Dagens hovedprinsipp for sprint er meget rigid og kan ikke sies å tjene hensikten med å skape Fair 
Play. Unødvendig mange løpere rammes når arrangementer går i de store byene, der flere løpere 
både bor og jobber.  
Med dagens verktøy med kart (Mapant, Google Maps, o.l.) har løperne gode muligheter til å gjøre seg 
kjent, men dette rammes ikke av regelverket. De som derimot bor eller arbeider i de store byene, har 
høy sannsynlighet for å bli utelukket fra løpsdeltagelse.  
Neste år går NM i Oslo igjen, Heming har sperret av en hel bydel. Der er det skoler, boliger og 
tusenvis av arbeidsplasser.  
Leses reglene bokstavelig, vil deltagere i et NM terrengløp og Holmenkollstafetten gjennom 
Frognerparken ikke kunne stille opp i neste års NM sprint uten først å søke dispensasjon, fordi de 
ikke har holdt seg til hovedveiene. I fjor gikk NM i Nydalen der flere løpere ikke fikk starte med en 
begrunnelse som ikke hadde noe med sportslige hensyn/fair play å gjøre. Det er dette vi vil forhindre 
med et oppdatert regelverk.  
Noen hovedpunkter i vårt forslag til endringer:  
- Vi foreslår at dagens regler for terrengsperring for ungdom og veteraner blir gjeldene regel også for 
eliten.  
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- Vi foreslår også en oppmyking ved at hovedstier også omfattes av unntaket for hovedskiløyper.  

- Vi foreslår felles regelverk for skog og sprint.  

- Vi mener også O festivalen kan unntas reglene, fordi det fanges opp av Norgescup reglene.  

- Terrengsperringer må legges ut tidlig på året sesongen før arrangementet, ikke som i dag fra 
tildelingstidspunkt som kan være mange år.  
 
 
Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret ønsker diskusjonen om temaet velkommen, og ber forslagsstiller forklare hva som 
berører konkurransereglene, og hva som er innspill til forbundsstyrets retningslinjer. 
 
Forbundsstyret kan ikke støtte forslaget i sin nåværende form, men har laget et utkast til oppdaterte 
retningslinjer for terrengsperring som er gjengitt under. Endelig vedtak av disse gjøres av NOFs styre 
etter KLM». 
 

Forslag til nye retningslinjer for terrengsperring 

Konkurransereglene sier dette: 

26.4.1 NM  Terrenget er helt eller delvis sperret fra mesterskapet er tildelt. 
26.4.2 NM  For NM sprint vurderer forbundsstyret i hvert enkelt tilfelle i hvilken grad terrenget skal sperres.  

Forbundsstyret har vedtatt følgende retningslinjer:  

Eliteklasser (terrengsperring legges ut på NOFs terrengsperrekart) 
NM og uttaksløp 
Skogs konkurranser: 
Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening fra tildelingstidspunkt. 
Det er tillatt å ferdes på veier hele året og hoved skiløyper i vintersesongen, uten kart i sperretiden. 

Sprint konkurranser: 
Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening fra tildelingstidspunkt. 
Det er kun tillatt å kjøre/sykle/gå gjennom området på hovedveier uten kart (definisjon på tillatte veier gis 
for hvert arrangement). 
Utøvere som bor, arbeider eller går på skole i område må søke dispensasjon for å delta. 

Norgescup (uten annen status en NC) og O-Festival 
Skogs konkurranser: 
Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening fra 1. januar året før konkurransen. 
Det er tillatt å ferdes på veier hele året og hoved skiløyper i vintersesongen, uten kart i sperretiden. 

Sprint konkurranser: 
Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening fra 1. januar året før konkurransen. 
Det er kun tillatt å kjøre/sykle/gå gjennom området på hovedveier uten kart (definisjon på tillatte veier gis 
for hvert arrangement). 
Utøvere som bor, arbeider eller går på skole i område må søke dispensasjon for å delta. 

Hovedløpet 
Skogs konkurranser: 
Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening fra 1. januar året før konkurransen. 
Det er tillatt å ferdes på veier hele året og hoved skiløyper i vintersesongen, uten kart i sperretiden. 

Sprint konkurranser: 
Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening fra 1. januar året før konkurransen. 
Det er kun tillatt å kjøre/sykle/gå gjennom området på hovedveier uten kart (definisjon på hovedveier skal 
gis for hvert arrangement). 

Veteranklasser – NA-løp 
Aktuelt løpsterreng skal sperres for all orienteringstrening fra 1. januar konkurranse året 
Det er tillatt å ferdes på veier hele året og hoved skiløyper i vintersesongen, uten kart i sperretiden.  

Deltakere i yngre klasser (utenom Hovedløpet) og N-klasser 

Det er ingen restriksjoner i for deltakelse i disse klassene. 

Generelt 
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Utover overstående gjelder følgende: 

• Løpere som har trent jevnlig med kart eller vært løypeleggere i terrenget nærmere 
arrangementsdato enn de 2 årene før arrangements år, får ikke delta. 

• Løpere som har drevet ordinær synfaring eller rentegning av kartet de siste 5 årene før 
arrangementsdato, får ikke delta. 

 
 

6.2 Oppfølging av klasse- og løypetilbud 

Forslag fra forbundsstyret. Saken fremlegges av Lene Kinneberg i NOFs administrasjon og 
styremedlem Gunhild Bredesen. 
 

Bakgrunn og begrunnelse 
På kretsledermøtet i 2019 ble nye åpne klasser og løypenivå vedtatt som et obligatorisk prøveår i 
2020 for alle NA- og K-løp.   
Oversikt på klassetilbudet for de nye åpne klassene og aldersklasser med nærmere forklaring kan 
leses HER  
Begrunnelsen for forslaget var å få en enklere og mer entydig betegnelse på klasser, et system som 
benevnes likt i alle NA- og K-løp og er gjenkjennelig fra løp til løp. Vi ønsket å forenkle med færre 
klasser og enklere å forstå for nye deltakere.   
 
Erfaringer fra årets utprøving   
Årets utprøving har naturlig nok vært amputert og annerledes da vi mistet hele 
vårsesongen pga korona. Først fra 20. juni da en kunne gjennomføre arrangement med inntil 200 
deltakere ble det aktuelt å ta i bruk det nye klassetilbudet. Dog har vi ikke fått testet 
ut direktepåmelding på arena i åpne klasser pga smittevernrestriksjonene og mange av NA og K-
løpene har hatt færre deltakere enn i en normalsesong.     
Vi har gått gjennom alle NA og K-løp fra 20. juni og fram til 26. september. Totalt 56 o-
løp er det notert antall starter i de åpne klassene og i de ordinære årsklassene opp t.o.m 15-16 
år. Oppsummering av klasser og deltakere framgår av tabell under. De klassene som skiller seg ut 
med få deltakere er spesielt N2-åpen 17- , men også B åpen 10-16.  Mest populær er N-åpen og B-
åpen 17- i tillegg til AK-åpen.    
Erfaringene viser at arrangørene av NA- og K-løp har vært flinke til å følge opp med bruk av disse 
klassene og at informasjon har nådd ut. Også resultatvisning i Eventor har stort sett vært gjort på 
riktig måte og det er en forbedring fra i fjor. Nå bruker også arrangøren nesten konsekvent riktige 
klassebetegnelser for alle de åpne klassene. Når det gjelder løypenivåene og reell vanskegrad, så er 
det absolutt et forbedringspotensiale da flere arrangører har hatt for krevende løyper. Dette 
har arbeidsgruppe ikke gått nærmere inn på.    
 

Forslag fra arbeidsgruppa   
Vi foreslår å forlenge de nye klasse- og løypenivåene med et nytt obligatorisk prøveår i 2021 for 
alle NA og K-løp.  
Flg. punkter legges til grunn for forslaget:    
• Årets sesong har vært såpass spesiell og mange har deltatt mindre enn normalt og også kun 

lokalt.     
• Vi ønsker ende flere arrangører til å gjennomføre NA og K- løp med bruk av klassene.  
• Gi flere i organisasjonen og flere deltakere mulighet til å bli kjent med klassene.  
• Få en mulighet til å teste ut direktepåmelding på arena, noe som kanskje vil øke deltakelsen i 

flere av de åpne klassene, f.eks. nye foreldre og sjåfører til N2- åpen 17-.   
• Gir oss en mulighet til å gjøre finpuss i informasjonen og i klasseoppsett (noen 

få arrangører har hatt avvik i betegnelsen på klasser og skrivemåte)   
 

 Utprøving 2020 
NA- og K-løp  

Arrangør  Summering  

  Totalt antall løp:  56   

  Totalt deltakere:  12287  

  Direktepåmelding:  Nei  

http://www.orientering.no/media/filer_public/9a/87/9a87dfc9-8f55-4dd4-8d70-6c351255a228/informasjon_om_nytt_klasse_-_og_loypetilbud_2020.pdf
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Åpne klasser  Nivå  Totalt delt.:  

N- åpen   N 1  580  

N2- åpen 10-16  N 2  86  

N2- åpen 17-  N 2  20  

C- åpen 10-16  C  131  

C- åpen 17-  C  210  

B- åpen 10-16  B  77  

B- åpen 17-  B  407  

AK- åpen   A  416  

AL- åpen   A  98  

Aldersklasser 
barn og ungdom      

D 9-10  N 2  177  

H 9-10  N 2  218  

D 11-12  C  327  

H 11-12  C  394  

D 13-14  B  455  

H 13-14  B  546  

D 15-16  A  468  

H 15-16  A  490  

 

 
Forslag til vedtak 

Kretsledermøtet vedtar forbundsstyrets forslag om et nytt obligatorisk prøveår i alle NA og K-løp i 
2020 før et endelig vedtak gjøres. 
 
 

Sak 7 Informasjonssaker 

7.1 Ny generalsekretær  

Saken fremlegges av president Astrid Waaler Kaas. 

 

7.2 Status fra toppidretten  

Saken fremlegges av president Dag Kaas 
 

 

Sak 8 Avslutning 
Kort oppsummering ved president Astrid Waaler Kaas. 
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