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Sak 6.1.3 KLM 2021

Protokollen henviser til en bolkvis gjennomgang av konkurranseregler med tanke på 

nye klasse- og løypetilbud. Bolkene, som presentert på KLM, var inndelt slik:

Bolk 1: Innføring av nytt løype og klassetilbud, §16.1.1 og §16.1.2

Bolk 2: Definisjoner

Bolk 3: Ledsager, ledsagers plikter og samløping

Bolk 4: Påmelding

Bolk 5: Start/Starttid

Bolk 6: Resultater, tidtaking og premiering

Se under for spesifisering av de ulike bolkenes innhold



Bolk 1: Innføring av nytt løype og klassetilbud

§16.1.1 (NA, K) Følgende åpne klasser skal finnes:

Klasser For hvem Løypenivå

N1-åpen Åpen for alle N 1

N2- åpen 10-

16

10-16 år N2

N2- åpen 17- 17 år eller mer N2

C- åpen 10-16 10-16 år C

C- åpen 17- 17 år eller mer C

B- åpen 10-16 10-16 år B

B- åpen 17- 17 år eller mer B

AK-åpen 14 år eller mer A

AL-åpen 14 år eller mer A
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§16.1.2 (NA,K)  Utgangspunktet for oppdeling i 

ordinære klasser er følgende tabell:

Kvinner Menn Alder som 

fylles i 

kalenderåret 

Løypenivå 

D 9-10 H 9-10 9-10 år N 2 

D 11-12 H 11-12 11-12 år C 

D 13-14 H 13-14 13-14 år B 

D 15-16 H 15-16 15-16 år A 

D 17-18 H 17-18 17-18 år A 

D 19-20 H 19-20 19-20 år A 

D 21- H 21- 21 år eller mer A 

D 35- H 35- 35 år eller mer A 

D 40- H 40- 40 år eller mer A 

osv. A

Klasser for eldre deltakere skal tilbys så langt det er grunnlag for det. 

Kretsledermøtet behandlet innføring av tidligere prøveordning med åpne klasser, med noen 

justeringer. Innføringen medfører blant annet at åpne klasser vil fremkomme i konkurransereglene i 

egen oversikt i tillegg til oversikten over ordinære klasser.



§16.1.3 (K) 

Dagens tekst: For deltakere over 35 år vil det normale være 10-års klasser. De yngste klassene kan være H35-, D35- eller D40-, 

H40-

Ny tekst: Kretsløp kan ha et enklere klassetilbud for ordinære klasser. 

§16.1.4 (NÆ) (tidl 16.1.5, uendret) 

(Forslaget er med utgangspunkt i gjeldende §16.1.6) §16.1.5 (NA,K) 

Dagens tekst: Alle aldersklasser kan deles ytterligere etter alder, lengde eller vanskegrad.

Ny tekst: Ordinære klasser over 15 år kan slås sammen eller deles opp ytterligere etter alder, lengde eller vanskegrad. 

§16.1.7 (DM,KM) (tidl 16.1.9, uendret) 

§16.1.8 (NA) (tidl 16.1.10, uendret) 

§16.1.9 (NA,K) (tidl 16.1.11, uendret) 
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Bolk 1: Innføring av nytt løype og klassetilbud, forts.



Bolk 2: Definisjoner
§1.2.5 K 

Dagens tekst: Kretsløp samler deltakere fra en eller flere kretser. Kart og løyper skal være av høy standard. Det kan benyttes et 

redusert klassetilbud. Det skal være god kvalitet på resultatservicen. Kretsene kan vedta utfyllende forskrifter for kretsløp. 

Ny tekst: Kretsløp samler deltakere fra en eller flere kretser. Kart og løyper skal være av høy standard. Det kan benyttes et

redusert klassetilbud i ordinære klasser. Det skal være god kvalitet på resultatservicen. Kretsene kan vedta utfyllende forskrifter 

for kretsløp.

§2.4.9 

Dagens tekst: Deltakerne deles i klasser etter kjønn, alder og orienteringsteknisk nivå. 

Ny tekst: Deltakerne i ordinære klasser kan deles i klasser etter kjønn, alder og løypenes vanskegrad. 

§2.4.20 Ny nummerering, 2.4.19, uendret

§2.4.21 Ny nummerering 2.4.20, uendret

§2.4.21 

Ledsager er en person som følger løperen gjennom løypa for å skape trygghet og bidra til at deltageren opplever mestring. 

§.2.4.22 

Ordinære klasser er klasser som er delt inn etter alder, kjønn og løypenes vanskegrad. Det kan kreves tilleggsavgift for 

etteranmelding i ordinære klasser. 

§ 2.5.23 

Åpne klasser er klasser som er delt inn etter alder og løypenes vanskegrad, men uavhengig av kjønn. I åpne klasser skal det 

være tilbud om påmelding på arena på løpsdagen uten tilleggsavgift for etteranmelding. 
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Bolk 3: Ledsager, ledsagers plikter og samløping: 
§6.1.1 

Dagens tekst: Reglene er bindende for alle deltakere og funksjonærer i o-løp. 

Ny tekst: Reglene er bindende for alle deltakere, ledsagere og funksjonærer i o-løp

§11.3.3 

Dagens tekst: En deltaker som har avsluttet løpet, får ikke uten samtykke fra arrangøren begi seg ut i løpsområdet på nytt før 

arrangementet er avsluttet. Unntatt fra dette er ledsagere for deltakere i N-klasser. 

Ny tekst: En deltaker som har avsluttet løpet, får ikke uten samtykke fra arrangøren begi seg ut i løpsområdet på nytt før 

arrangementet er avsluttet. Unntatt fra dette er ledsagere for deltakere i åpne klasser og D/H 9-10.

§12.2.2 

Dagens tekst: En deltaker i o-løp må ikke før konkurransen forsøke å skaffe seg kjennskap til løpsområdet ved rekognosering. 

Man har allikevel anledning til å være ledsager for deltakere i N-klasser. 

Ny tekst: En deltaker i o-løp må ikke før konkurransen forsøke å skaffe seg kjennskap til løpsområdet ved rekognosering. Man 

har allikevel anledning til å være ledsager for deltakere i N-klasser, C-klasser og D/H 9-10 før eget løp.

§ 12.2.4 

Dagens tekst: Deltakere skal orientere selvstendig (unntatt i par- og patruljeløp). Et hvert annet samarbeid med andre deltakere, 

eller personer som ikke deltar i konkurransen, er forbudt. Samløping og henging (bevisst å følge etter en annen deltaker for å dra 

fordeler av det) er forbudt i individuelle konkurranser med enkeltstart. 

Ny tekst: Deltakere skal orientere selvstendig. Deltakere i par- og patruljeløp, herunder parløp i åpne klasser og i klassene D/H 

9-10, er unntatt fra dette kravet. Et hvert annet samarbeid med andre deltakere, eller personer som ikke deltar i konkurransen, er 

forbudt. Samløping og henging (bevisst å følge etter en annen deltaker for å dra fordeler av det) er forbudt i individuelle 

konkurranser med enkeltstart.
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§ 12.2.5 

Dagens tekst: En deltaker som har avsluttet løpet, får ikke gi opplysninger om terreng, kart eller løyper til deltaker som ikke har 

avsluttet sitt løp. 

Ny tekst: En deltaker eller ledsager som har avsluttet løpet, får ikke gi opplysninger om terreng, kart eller løyper til deltaker som 

ikke har avsluttet sitt løp. 

§12.3.1 

Dagens tekst: Alle deltakere i o-løp skal ha et løpsantrekk som minst dekker hele kroppen unntatt hode, hals og armer. Dette 

gjelder ikke for sprintløp. 

Ny tekst: Alle deltakere og ledsagere i o-løp skal ha et løpsantrekk som minst dekker hele kroppen unntatt hode, hals og armer. 

Dette gjelder ikke for sprintløp.

§13.1.1 

Dagens tekst: Deltakere, lagledere og representanter for krets og forbund kan overfor arrangøren framlegge klage mot deltaker, 

deltakende lag og deltakende klubber som menes å ha overtrådt NOFs regelverk. En klage skal være skriftlig og begrunnet og 

skal være inngitt så snart som mulig og før arrangementet er avsluttet. 

Ny tekst: Deltakere, ledsagere, lagledere og representanter for krets og forbund kan overfor arrangøren framlegge klage mot 

deltaker, ledsagere, deltakende lag og deltakende klubber som menes å ha overtrådt NOFs regelverk. En klage skal være 

skriftlig og begrunnet og skal være inngitt så snart som mulig og før arrangementet er avsluttet.
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Bolk 3: Ledsager, ledsagers plikter og samløping, forts 



§13.2.1 

Dagens tekst: Deltakere, lagledere og representanter for krets og forbund kan klage på et arrangement som menes å være 

gjennomført i strid med NOFs regelverk. Klagen skal inngis til arrangøren så snart som mulig etter at det aktuelle forholdet er 

oppdaget og innen arrangementet er avsluttet. Dersom arrangøren krever det, skal klagen leveres inn skriftlig 

Ny tekst: Deltakere, ledsagere, lagledere og representanter for krets og forbund kan klage på et arrangement som menes å være 

gjennomført i strid med NOFs regelverk. Klagen skal inngis til arrangøren så snart som mulig etter at det aktuelle forholdet er 

oppdaget og innen arrangementet er avsluttet. Dersom arrangøren krever det, skal klagen leveres inn skriftlig

§19.1.5 (tidl 19.1.4) 

Dagens tekst: Arrangørene kan nekte deltakere i ureglementert eller uforsvarlig antrekk å starte.

Ny tekst: Arrangørene kan nekte deltakere eller ledsager i ureglementert eller uforsvarlig antrekk å starte.

§22.5.9 (IOF, NM, NA, K) 

Dagens tekst: Arrangøren kan bestemme at deltakerne ikke kan bringe med seg kart over løpsområdet til arenaen. 

Ny tekst: Arrangøren kan bestemme at deltakerne og ledsagere ikke kan bringe med seg kart over løpsområdet til arenaen.

§ 22.9.5 

Dagens tekst: Ved patruljeløp eller parløp skal tiden tas idet sistemann passerer mållinjen. 

Ny tekst: Ved patruljeløp eller parløp skal tiden tas idet sistemann passerer mållinjen. Deltagerne i åpne klasser skal ha hver sin 

tid og plassering selv om de starter i par eller grupper.
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Bolk 3: Ledsager, ledsagers plikter og samløping, forts: 



Bolk 4: Påmelding

§16.5.1 (NA, K)

Dagens tekst: Det skal være et tilbud om direktepåmelding (åpne løyper) for alle vanskelighetsnivåer 

Ny tekst: Det skal være tilbud om direktepåmelding i åpne klasser. Det skal ikke være tilleggsavgift for 

etteranmelding i åpne klasser. 

§ 22.4.6 

Dagens tekst: I individuelle konkurranser med forhåndspåmelding skal det være tilbud om 

direktepåmeldingsklasser hvis det ikke er tilbud om etterpåmelding på løpsdagen inntil 1 time før første ordinære 

start. 

Ny tekst: I nærløp skal det være mulig å melde seg på løpsdagen. 

§22.4.9 

Dagens tekst: Utenlandske klubber kan avkreves påmeldingskontingent innbetalt før løpet. Direktepåmeldte 

betaler ved fremmøte. 

Ny tekst: Utenlandske klubber kan avkreves påmeldingskontingent innbetalt før løpet. 
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Bolk 5: Start/starttid 

§16.2.3 (NA, K) 

Dagens tekst: For N-åpen skal første start være minst en time før første start i øvrige klasser og fram til siste starttid for ordinært 

påmeldte.

Ny tekst: For Åpne klasser på N- og C-nivå skal første mulighet for start være minst en time før første start i øvrige klasser og 

fram til siste starttid for ordinært påmeldte. 

§ 16.2.5

Dagens tekst: I N-klasser kan deltakerne starte 2 eller 3 sammen. Tilsvarende gjelder for deltakere i C-klasser i alderen 13-16 år. 

I nattløp gjelder dette også for klassene D/H -16 og C-klasser over 17 år. Disse konkurrerer med individuelt startende med 

unntak for KM-klasser. I N-åpen og direktepåmeldingsklasser gjelder ingen begrensninger på hvor mange som starter sammen. 

Ny tekst: I D/H 9-10 og åpne klasser kan deltakere starte flere sammen, og det er tillatt med ledsager. 

Ny paragraf: 

§16.2.6 

I nattløp kan deltakere i klassene D/H -16 starte flere sammen. Disse konkurrerer med individuelt startende med unntak for KM-

klasser.

§16.2.7 (tidl 16.2.6, uendret) 
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Ny paragraf: 

§19.1.3 (NA K) 

Åpne klasser skal ha selvvalgt starttid. 

§19.1.4 (tidl 19.1.3, uendret) 

§19.1.6 (tidl 19.1.5, uendret) 

§22.6.1 (NA) 

Dagens tekst: Ved individuell start skal startrekkefølgen bestemmes ved loddtrekning. Dette gjelder ikke klasser og løyper med 

direktepåmelding. 

Ny tekst: Ved individuell start skal startrekkefølgen bestemmes ved loddtrekning. Dette gjelder ikke åpne klasser. 

§22.6.2 (NA) 

Dagens tekst: Hvis flere klasser skal løpe samme løype, skal deltakerne i samme klasse starte etter hverandre med den antatt 

beste klassen først. 

Ny tekst: Hvis flere klasser skal ha samme løype, skal deltakerne i disse klassene starte etter hverandre med den antatt beste 

klassen først. Dette gjelder ikke åpne klasser. 

§ 22.8.7 (NA, K) 

Dagens tekst: Kart skal utleveres med påført løype ved eller etter tidsstart med unntak av N-Klasser, D/H -10 og D/H 11-12 der 

kartet utleveres på arenaen før start. 

Ny tekst: Kart skal utleveres med påført løype ved eller etter tidsstart med unntak av alle N-klasser, D/H 9-10, D/H 11-12 og C-

åpen 10-16 der kartet utleveres på arenaen før start. 
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Bolk 5: Start/starttid, forts 



Bolk 6: Resultater, tidtaking og premiering: 

§16.2.2 (NA K)

Dagens tekst: N-åpen og D/H -10 er klassetilbud uten rangering. N-åpen er for alle aldre, men særskilt tilrettelagt for barn under 

13 år. Klassetilbudet kan bestå av flere korte løyper med ulik vanskelighetsgrad, slik at deltakerne kan løpe flere sløyfer og 

samme sløyfe flere ganger. Det bør være kort avstand fra arena til start. 

Ny tekst: N1-åpen er et klassetilbud uten resultatvisning. D/H 9-10, samt de åpne klassene N2-åpen 10-16, C-åpen 10-16 og B-

åpen 10-16 er klassetilbud med resultatvisning, men uten rangering.

§22.9.5

Dagens tekst: Ved patruljeløp eller parløp skal tiden tas idet sistemann passerer mållinjen. 

Ny tekst: Ved patruljeløp eller parløp skal tiden tas idet sistemann passerer mållinjen. Deltagerne i åpne klasser skal ha hver sin 

tid og plassering selv om de starter i par eller grupper. 

§22.15.5 

Dagens tekst: I N-klasser under 17 år bør premiene være mest mulig like. 

Ny tekst: I åpne klasser under 17 år bør premiene være mest mulig like. 

22.15.8 

Dagens tekst: Det deles normalt ikke ut premier i direkteløyper. 

Ny tekst: Det deles normalt ikke ut premier i direkteløyper, unntak for dette er N1-åpen, N2- åpen 10-16, C- åpen 10-16 og B-

åpen 10-16 hvor alle deltakere skal ha premie. Flerdagersløp kan ha sammenlagt premiering
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