
 

Bestemmelser om medlemskap og representasjon  
Jfr NIFs lov 

Vedtatt av Forbundsstyret 27.08 2014 – oppdatert 2016 

1 Medlemskap i Norges Orienteringsforbund  
1.1 Innmelding  
1.1.1 Klubbs søknad om medlemskap i NOF sendes via idrettskretsen. Jfr. NIFs lov 
og NOFs lov § 4, 1. ledd. En klubb er medlem fra den dag NOF har mottatt skriftlig 
søknad, og klubben har betalt gjeldende kontingenter og avgifter.  
 
1.1.2 Klubb som er medlem i NOF er medlem i den o-krets det etter sin geografiske 
beliggenhet tilhører. Jfr. NOFs lov § 19.  

1.1.3 Når en klubb som er medlem av NIF har sendt søknad om opptak i NOF, har 
dets medlemmer rett til å delta i orienteringsløp. Jfr. Konkurransereglene pkt. 7.1  

1.1.4 En klubb eller klubbens o-gruppe er forpliktet til å føre fortegnelse over sine 
medlemmer med oppgave over fødselsår og adresse samt rapportere de 
opplysninger NIFs idrettsregistrering krever hvert år.  

1.2 Utmelding  
1.2.1 Klubb som melder seg ut av NOF sender skriftlig meddelelse til o-kretsen som 
videresender meddelelsen til forbundet med sin påtegning. Jfr. NOFs lov § 4, 1. ledd. 

1.2.2 Utmelding gjelder fra den dag klubben har mottatt skriftlig meddelelse fra NOF, 
og alle forpliktelser er oppfylt. 

1.3 Tap av medlemskap  
1.3.1 Medlemskap kan tapes ved at:  
- NIF sletter klubben som en følge av manglende innsending av årsrapportskjema 
eller av andre forhold. Jfr. NIFs lov 
- NOF stryker klubben som en følge av ikke oppfylte forpliktelser overfor krets eller 
forbund. Jfr. NOFs lov § 4, 3. ledd.  
- Klubben blir ekskludert i henhold til straffebestemmelsene i NIFs lov 

2 Medlemskap i klubb  
Jfr. NIFs lov 

2.1 Innmelding  
2.1.1 Alle som forplikter seg til å overholde klubbens og overordnedes 
idrettsmyndigheters lover og bestemmelser, kan bli tatt opp som medlem.  
 
2.1.2 Innmelding skal gjøres skriftlig, og den må inneholde opplysninger om 
fødselsår, adresse og medlemskap eller tidligere medlemskap i andre lag.  
 
2.1.3 Ingen kan opptre som medlem av idrettsklubb før forpliktelser (også 
økonomiske) til andre idrettsklubber er ordnet. Jfr. NIFs lov 
 



2.1.4 Medlemskap i idrettsklubb er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er 
betalt. Jfr. NIFs lov  

2.2 Utmelding  
2.2.1 Utmelding skal gjøres skriftlig. Utmeldingen regnes fra den dag klubben har 
mottatt utmeldingen. Jfr. NIFs lov 

2.3 Tap av medlemskap  
2.3.1 Medlemskap kan tapes ved:  
- stryking som en følge av skyldig kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes 
kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Jfr. NIFs lov 
- eksklusjon i henhold til straffebestemmelsene i NIFs lov § 11. Jfr. NIFs lov 

3 Representasjon  
Jfr. NIFs lov 

3.1 Hovedregler  
Jfr. Konkurransereglenes pkt. 8.2.  
 
3.1.1 For å kunne representere en klubb tilsluttet NOF, må medlemskap i klubben 
være ordnet i samsvar med pkt. 2 ovenfor. Jfr. NIFs lov 
 
3.1.2 En orienteringsløper som representerer klubb tilsluttet NOF kan ikke delta i o-
løp som forbundsstyret har nedlagt innsigelse mot.  

3.1.3 En løper som er 13 år eller eldre kan ikke skifte klubb mer enn én gang i løpet 
av kalenderåret. Det kan fritt skiftes klubb mellom siste løp i ett kalenderår og første 
løp i nytt kalenderår, dog kun en klubb pr. sesong for ski-o. 

3.1.4 En norsk statsborger som representerer utenlandske klubber, kan starte i NM 
for en norsk klubb. En slik representasjon regnes ikke som klubbskifte i henhold til 
3.1.3. 

3.1.5 I NM kan kun norske lag og deltakere som representerer norske klubber delta.  

3.1.6 En deltaker kan delta for ulike klubber i ulike grener. 

3.1.7 Når en løper går over til å representere et ny klubb, skal det sendes skriftlig 
melding til begge berørte klubber. Meldingen skal sendes innen første løp for den 
nye klubben. Løpere som konkurrerer i eliteklasser skal også sende melding om 
klubbskifte til forbundet. 

3.1.8 I konkurranser mellom utdanningsinstitusjoner, bedrifter eller militæravdelinger 
kan man representere en slik organisasjon, selv om vedkommende organisasjons 
idrettsklubb er tilsluttet NOF eller annet forbund tilsluttet IOF, og man ellers 
representerer en annen klubb tilsluttet NOF. 

3.1.9 En løper kan uavhengig av klubbmedlemskap representere det nasjonale 
forbundet i det landet løperen har statsborgerskap.  Slik deltakelse er underlagt 
reglene til IOF og det forbundet som løperen representerer. 
 



3.1.10 Ved brudd på bestemmelsene i 3.1.1, 3.1.2 og 3.1.3 vil deltakeren bli tatt ut av 
resultatlisten og deltakeren har ikke krav på refusjon av påmeldingskontingenten. 

 


