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SakI ApRihn
Forbundspresident Astrid Waaler Kaas apnet motet og onsket alle velkommen.
Arets kretsledermote er utvidet fora fa tid til gruppearbeid og gode diskusjoner rundt aktuelle
tema hvor vi er avhengig av et godt samarbeid og innsats fra kretsene fora lykkes med 6
skape en endring.
Presidenten oppfordret til gode diskusjoner og innspill fra kretsene pa de to store
diskusjonssakene pa arets KLIVi; Deltakelsen i HL/OLL og sporsmalet «arrangerer vi de
riktige lopene?».
Vi gar mot slutten av en strategiperiode, der planen har veert ambisios og nnalene mange.
Det arbeides na med ny strategi som skal vedtas pa tinget i mars 2020.
Arets hoydepunkt har uten tvil v rt VM pa hjemmebane. N Ks storstilte satsing pa var
idrett, med sendinger primetime, har gjort oss alle stolte. Over 14 timer direkte sending
samlet for 3 finaledager. Et Studio med 2 personer — hvor var egen Emma Johansson var
stralende. NRK te, met var pa totalt 30 personer. Na gjelder det a utnytte den positive
effekten av dette.
I debatten om Okonomi som barriere for rekruttering av unge i idretten kan vi vaere stolte av
a drive verdens fineste idrett svaert billig.
Det er ansatt ny kvinnelig landslagstrener, Susanne Barkholdt, som tar over etter Birgitte
Husebye som har gjort en stor innsats som trener og leder av jenteprosjektet de siste 6
arene.
Det er nedsatt et eget VDG-utvalg, med Martin Veastad som leder, for a sikre tilgang til
utmark. Det er ogs6 etablert nordisk samarbeid om dette.
Presidenten hadde vaert til stele pa den aysluttende World Cup runden i G ina og informerte
om beviselig juks i militaert VM. Noe som har fort til at IOF har aysluttet samarbeid med
CISM. Basert pa det som skjedde under World Cupen pa sprint, har IOF v/president Leho
Haldna bedt 10Fs etiske panel a finne ut om det har skjedd noe ulovlig. Forelopig har vi
ingen bevis pa at det har skjedd regelbrudd og juks.
Presidenten onsket representantene et godt mote, med gode diskusjoner og nyttig
erfaringsutveksling.
ldrettspresident erit Kjoll kom innom og hilste oss fra idrettsstyret. Hun mente vi kunne
vaere stolte av vart VM, der hun og resten av idrettsstyret var tilstede.

Bak 2 Opprop og godkjenruIng iv gArrinaMer
Generalsekretaer Lasse Arnesen foretok opprop, og orienterte om at fullmakter var gitt i
henhold til loven. *et var 21 stemmeberettigede tilstede.
Fr f rbundsstyret
Astrid Waaler Kaas
Kjell Einar Andersen

President
Visepresident
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Gunhild Bredesen
Dag Kaas
Dag Ausen
Stein Blomseth

Styremedlem
Styremedlem (f.o.m sak 6.3)
Styremedlem
Varamedlem (fullverdig styremedlem i Sondre
Gullords frav r)

KresrapressaTlaMer
Ivar iVlaalen
Linda Verde
Valentina Dimitrova
Henning Osnes Teigene
Ole Fetter Rundhaug
Atle Dengerud
Kjersti Smastuen
Sveinung Svebestad
Johan Mageroy
May Toril Moen
Kjell Meen
Axel Theisen
Harald Eik
Stig Hjelseth
Jens Erik Mjolnerod

Akershus og Oslo
Buskerud
Hordeland
More og Romsdal
Nordland
Nord-Trondelag
Oppland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sor-Trondelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Ostfold

r4 vrige deltakere
Knut Edvard Helland
Kristoffer B. Helminsen

Kontrollkomiteen, leder (tale- og forslagsrett)
Ungdomskomiteen, leder

olranWstra4on
Lasse Arnesen
Oystein Hildeskor
Ivar Haugen
Ninni Jonsson
Lene Kinneberg
Jan Arild Johnsen
Henning Bratland Carlsen
Eskil Gullord

Generalsekretaer (tale- og forslagsrett)
Assisterende generalsekretaer
lnformasjons- og kartkonsulent
Fagkonsulent mosjonsorientering
Fagkonsulent, utdanning
Fagkonsulent arrangement
Prosjektleder orientering i skolen
Fagkonsulent sportslig utvikling

Obsenfator
Emilie Zakariassen

Norges ldrettsforbund

Forfa
Andreas Foss Westgaard
Terje Urfjell
Unni Oygaard
Sondre Sande Gullord
Aurora Fossoy

Finnmark
Aust-Agder
Hedmark
styremedlem
varamedlem
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Sak 3 Forretn4Igeorld6n
Hovedpunkter i forretningsorden ble lest opp. Det ble presisert at forslag m6 leveres skriftlig.
Vedtak
Den fremlagte forretningsorden ble godkjent.

Sak 4 VgApj,av funk*nor r
Vedtak
Folgende funksjoneerer ble enstemmig valgt
Ordstyrer
Sekretaerer
Undertegne protokoll

Stein Blomseth
Lasse Arnesen og Oystein Hildeskor
Linda Verde
Harald Eik

varamedlem i styret
administrasjonen
Buskerud OK
Vest-Agder OK

Sak 5 GooNenMng v saksliste og WsMan
Saksliste og tidsplan ble sendt ut til kretsene og publisert pa nett mandag 21. oktober, 3
dager over fristen.
Ordstyrer foreslo 6 gi representanten fra UNO talerett.
Vedtak
Den fremlagte saksliste og tidsplan med forslag til justeringer ble enstemmig godkjent.
Representanten fra UNO ble gitt talerett.

Sak 6 Diskusjonswkw
6.1
Deakelso o Hovedlop og 04andslek
Presentasjon vedlagt.
Innspillsdokument vedlagt protokoll.
Styremedlem Gunhild Bredesen og administrasjonens Lene Kinneberg inniedet.
Bakgrunnen for denne diskusjonssaken er at deltakelsen i HL og OLL de seneste arene har
v rt synkende, og det er grunn til a vaere bekymret for utviklingen hvis en ser pa statistikken
for deltakelse de siste arene.
Arets deltakelse er den laveste pa 18 6r.
Motedeltakerne ble Belt i diskusjonsgrupper og enkelte grupper fikk presentere arbeidet.
Gruppene la inn sine ideer og innspill i fellesdokument
Fikk ordet: Ivar Maalen, Henning Osnes Teigen, Ole Petter Rundhaug, Sveinung Svebestad,
Kjell Einar Andersen, Atle Dengerud, Kristoffer Helminsen, Dag Ausen
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6.2
KipMsenes rra® ©g auteldsoppganfar
President Astrid Waster Kaas inniedet.
Kretsleddet i norsk orientering fungerer bra, og det er godt samarbeid mellom forbund og
kretser. Det skal fortsatt vsere et prinsipp for sammenst6ing at det skal fore til okt aktivitet.
Kjell Meen Fra Telemark og Atle Dengerud fra Nord-Trondelag orienterte om prosessen og
diskusjonene rundt mulige sammenslainger med nabokretsene.
Fikk ordet: Axel Theisen, May Toril Moen, Henning Osnes Teigene, Ole Fetter Rundhaug,
Linda Verde, Kjersti Sm6stuen, Johan iViageroy
I etterkant av presentasjonene bie det apnet for innspill og kommentarer fra de ovrige
kretsene: Vestfold og Telemark har lenge haft et tett samarbeid p6 flere omr6der, og
kretsene ser for seg at en sammens16ing vii forsterke dette arbeidet. I Trondelagsfylkene har
del vaert gjort et grundig arbeid for a avkiare fordeler og uiemper ved en sammenst6ing. Ett
av funnene var et sterkt onske om 6 innfore soner for samarbeid. I Sor-Trondelag er det
storre vilje til sammenslaing jo tenger ut i distriktene man kommer. Store geografiske
aystander bie nevnt som avgjorende for at det ikke blir noen sammenst6ing. I More og
Romsdal var de nordligst beliggende kiubbene i diskusjon om tilhorighet til Stor-Trondelag.
N6r dette ikke blir en realitet, vender de seg sorover for mulig samarbeid. Sogn og Fjordane
har det p6 sin side ikke traveit med sammens16ing, men vii heller utvide samarbeid p6 tvers
av nabokretsene for okt aktivitet og felles arbeid med terminlisten. Nordland er et langstrakt
fylke, der de sorligste kiubbene kikker mot Nord-Trondelag for mulig samarbeid. Noen av de
nordiigste kiubbene er alierede inniemmet i Troms orienteringskrets. I Ostfold, Akershus og
Oslo og Buskerud (nye Viken) er det enighet om 6 ikke sla sammen kretsene. Endring av
kommunegrenser i Asker p6virker ikke aktuelle kiubbers onske om 6 bli vaerende i Buskerud
orienteringskrets i forste omgang. I Hedmark og Oppland har de kommet Iangt i arbeidet
med sammenslaing til Innlandet orienteringskrets. Der har allerede 8 kiubber i Nordsterdalen endret tilhorighet til Sor-Trondelag orienteringskrets. tnndeling i soner virker
mindre aktueit

6.3
ArrangerreF
EirAgs k3psirms?
Styremedlem Dag Kaas inniedet.
Vi har enorme muligheter som vi ikke har utnyttet. Hvorfor oker vi p6 tur-o og Stolpejakt?
Vi har konkurransefordeler aktivitetsmessig sammenlignet med andre idretter. Vi far folk ut i
skog og mark, og det a finne poster er ofte men spennende enn terrenglop. Hvordan styrer vi
lopene vare? Er vi detalj- og regelstyrt eller heihetsstyrt? Hvem evaluerer vi med? De
etablerte — eller de vi onsker a rekruttere? Vi kan utvikle oss eller gradvis avvikle.
iViotedeltakerne ble Belt i diskusjonsgrupper og enkelte grupper fikk presentere arbeidet. Alle
gruppene la ogs6 inn sine innspill i et fellesdokument.
Innspillsdokument vedlagt protokoll.
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Fikk ordet: ivar Maalen, Gunnhild redesen, Valentina Dimitrova, Kjell Mean, Kjell Einar
Andersen, Jens Erik Mjoinerod, Linda Verde, Dag Ausen, Henning Osnes Teigene, Jens Erik
Mjoinerud, Lasse Arnesen, Ole Petter Rundhaug, Sveinung Svebestad, May Torii Moen

Konkurrvansavegfier tfifipassaR paFa(dovers
President Astrid VVaaler Kaas innledet.
Vi har et aktivt parautvalg, sorn har kommet med en rekke forslag til tilpasninger og endringer
i konkurransereglene. Forbundsstyret onsker innspill pa disse.
Fikk ordet: Henning Osnes Teigene, Kjell Mean, Linda Verde, Atle Dengerud, Sveinung
Svebestad, Johan Mageroy, May Torii Moen, Jens Erik iVijoinerod, Ivan Maalen
Saksopplysninger ble gitt ved administrasjonens Jan Arild Johnsen
innspill:
Generelle kommentarer: Ja vi skal Iegge til rette, men det ma ikke bli for vanskelig for
arrangorer, Ikke glemme at vi er drevet av frivillige og at vi driver en idrett i skogen. Peke ut
enkelte o-lop der det er tilrettelagt. Viktig 6 informere om tilbud og hva som fluster pareutovere.
Parakontakt: Kan en i kretsen vsere ansvarlig for parasporsmal generelt? Lopsieder bar
kunne vaere parakontakt.
Tilpasninger i konkurransereglene: Trenger vi regler om dette, kunne det holdt med en
veileder? Tilpasninger ma ikke utelate bruk av «krem-terreng». Onsker ikke for mange skalkray. Kan fort bli dyrt for arrangor. For sma kretsen er det viktig at det ikke blir for mange
absolutte kray. Vi kan ikke alltid forvente tilrettelegging for parautovere, men der hvor det
tilretteiegges er det viktig a informere om dette. Hva med et krav om at det star i innbydelsen
om det er egnet/tilrettelagt eller ikke. Konkurransereglene gjelder for arrangementer og van
aktivitet, tilrettelegging for tilskuere og familie ma gjores i en veileder.

Sak 7 Vonakssaker
7.1

Fovslag Ufi orrildring ay o kurranse rr

r

7.1.1.1 Regfier om skrtheretUgefise 0 NR,1 og
7.1.1.2 Regfior orn sRavthe[roUfigefisei 101fi ski-orienterfing
ble behandiet i samme votering
ForsfiagssUlfier Vorfioundsstyret
Dag Ausen innledet i saken og redegjorde for forslaget.
Forsfiag
Gjeldende regel
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7.1.3 4 NM kan norske lag og deltakere som representerer norske klubber, delta.
Utenlandske statsborgere ma, for a kunne delta iNM eller HL, ha vwrt bosatt iNorge fra
1.januar og ha vaert medlem av klubb tilsluttet NOF minst en maned»
fores16s endret til
c(l NM kan norske lag og deltakere som representerer norske klubber, delta. Utenlandske
statsborgere ma, for a kunne delta iNM eller HL, ha vwrt bosatt iNorge fra 1.januar og ha
vaert medlem av klubb tilsluttet NOF minst en maned. seniorklassene skal NM-medaljer,
dipiomer og kongepokaler deles kun ut til norske statsborgere. INM stafett for senior ma et
flertall av /agets utovere vmre norske statsborgere for at laget skal kunne vinne medalje og
diplomer.»
og
gjeldende regel
7.1.4 «For ski-orientering gjelder at utenlandske statsborgere m6, fora kunne delta i
NM eller HL, ha vaert bosatt i Norge fra 1. juli foreg6ende ar og ha vaert
medlem av klubb tilsluttet NOF minst en maned.»
fores16s endret til
«For ski-orientering gjelder at utenlandske statsborgere ma, fora kunne delta i
NM eller HL, ha vaert bosatt i Norge fra 1. juli foregaende ar og ha v rt
medlem av klubb tilsluttet NOF minst en maned. / seniorklassene skal iu it4-medaljer,
diplomer og kongepokb,, deles kun ut til norske statsborgere. INM stafett for senior ma et
flertall av /agets utovere veare norske statsborgere for at laget skal kunne vinne medalje og
diplomer.»
Fikk ordet: Atle Dengerud, Jens Erik Mjolnerod, Ivar Maalen, Valentina Dimitrova, Kjell
iVieen, Lasse Arnesen, Kjell Einar Andersen, Sveinung Svebestad, Johan Mageroy, Harald
Eik, Ole Pet-ter Rundhaug
Saksopplysninger fra administrasjonens Jan Arild Johnsen
Innspill: Regelen innfores kun for seniorklassen. Barn av utenlandske foreldre kan ha bodd i
Norge i hele sift liv, men har utenlandsk statsborgerskap. Disse bor ikke ekskluderes. 0idretten er for liten til ikke 6 inkludere vare utenlandske utovere. Mange utenlandske o-lopere
er ressurspersoner i norske klubbmiljoer, og bor ha muligheten til a vinne NM-medaljer. I
2002 uttalte de som ikke vent at de heller ikke onsket medaljer dersom de ble sl6tt av ikkenorske utovere. Forslaget kan senke nivaet i norsk orientering dersom man i NM ikke ma
strekke seg etter de beste. 5 NM-helger utgjor en vesentlig del av sesongen.
Ogsa sma klubber vil kunne profitere p6 6 kunne stille i stafett med utlendinger. Oppfattes
som riktig forslag, da ingen utestenges fra a delta i NM, det er kun medaljer og kongepokal
som ikke kan vinnes. Pa sikt vil dette kunne gi norske klubber et loft. Ogsa andre idretter har
begrensninger. Det ble stilt sporsm6lom hvordan man da h6ndterer utovere med doble
statsborgerskap. Hensikten med kongepokal er at den skal g6 til beste nordmann.
Utenlandske deltakere vil bli motivert av konkurransen og ikke om han/hun mottar medalje
eller kongepokal. Mer rettferdig for mindre klubber. Bor det vaere likt reglement for alle
sserforbund?

Yt_
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Vedtak
Forbundsstyrets forsiag ble vedtatt mot 5 stemmer.

7.1.2 Konkurranseregler rettet mot Pre-0
F rsbigssthBer fvrbundsstyret
Dag Ausen inniedet i saken og redegjorde for forsiaget.
Forbundsstyrets forsiag
Forbundsstyret foreslar at regelutvalget gis myndighet til a oppdatere dagens
konkurranseregler mot pre-O, og tilpasse dem til den praksis som benyttes i de nordiske
landene.
Innspill: Det presiseres at endringene kun gjelder konkurransereglene rettet mot Pre-O. Det
oppfattes at dette kun er tilpasninger.
Fikk ordet: Knut Edvard Helland, Linda Verde

Vedtak
Forbundsstyrets forsiag ble enstemmig vedtatt.

7.1.3

Kegler om kart alestokk

7.1.3.1 Endang av konkuransareg 1 25.1.1 om karmAlesiokk i If\N
ForsDagssthar forbundastyrat
Forbundsstyrets trakk sitt opprinnelige forsiag, med begrunnelse i at IOF ikke har evaluert
proveordningen og formelt besluttet a viderefore proveordningen om bruk av malestokk
1:10.000 pa langdistanse i WRE-lop og regionale mesterskap.
Forbundsstyret foreslo a oversende den delen av saken som omhandler sprintorientering til
regelutvalget for tilpasning til internasjonalt regelverk og kartnorm.
Dag Ausen inniedet i saken og redegjorde for forsiaget.
ForMag
Gjeldende regel
(‹Ved NM langdistanse og NM ultralangdistanse skal det benyttes kart imalestokk 1:15.000.
Ved NM natt og NM stafetter kan det benyttes kart imalestokk 1:15.000 eller 1:10.000. Ved
NM mellomdistanse og HL- langdistanse skal det benyttes kart imalestokk 1:10,000.
Ekvidistansen skal vaere 5 m. Ved NM sprint og Hovedlop sprint skal det benyttes kart etter
10Fs sprintkartnorm i 1:5.000 eller 1:4.000. For sprintkart skal ekvidistansen vaere 2 eller 2,5
m. Malestokk eller ekvidistanse som avviker fra dette, kan kun benyttes etter spesiell
godkjenning fra forbundsstyret.>>
foreslas endret til
c(Ved NM langdistanse og NM ultralangdistanse skal det benyttes kart imalestokk 1:15.000
inon . Ved NM natt og NM stafetter kan det benyttes kart imalestokk 1:15.000 eller
1:10.000. Ved NM mellomdistanse og HL- langdistanse skal det benyttes kart imalestokk
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1:10.000. Ekvidistansen skal veere 5 m. Ved NM sprint og Hovedlop sprint skal det benyttes
kart etter 10Fs sprintkartnorm i-145,000-aller 1:4.000. For sprintkart skal ekvidistansen vaere 2
eller 2,5 m. Malestokk eller ekvidistanse som avviker fra Bette, kan kun benyttes etter
spesiell godkjenning fra forbundsstyret »
Fikk ordet: Harald Eik, May Torii Men, Jens Erik Mjdnerod, Astrid Waaler Kaas, Lasse
Arnesen, Dag Kaas, Atle itengerud
Saksopplysninger fra administrasjonens Jan Arild Johnsen
lnnspill: Kan vi fjerne «sprintmglestokk» i det hele tatt, og kun vise til ISOM? Den malestokk
man miter internasjonalt ma ogsa benyttes i M. Terreng som ikke er egnet for 1:15 000, er
hailer ikke egnet for langdistanse. ®et foreligger allerede mulighet fora sake om
dispensasjon fra regelen om malestokk.
Voaak
Kretsledermotet vedtok enstemmig a oversende saken til regelutvalget for tilpasning til
internasjonalt regelverk og kartnorm for sprintorientering.

7.13.2 EndrIng an/ konhumnseregM 25.1.3 OM haraingAssthhh i HPA u sM-oulentsuing,
Gjeldende regal
«For skiorientering gjelder folgende regler. Ved NM langdistanse skal det benyttes kart i
malestokk 1:15.000. Ved NM-stafetter skal det benyttes kart imalestokk 1:15.000 eller
1:10.000. Ved NM kortdistanse skal det benyttes kart imalestokk 1:15.000 eller 1:10.000.
Ved NM sprint skal det benyttes kart imalestokk 1:15.000 eller 1:10.000. VedI-IL
langdistanse skal det benyttes kartimalestokk 1:15.000 eller 1:10.000. Ekvidistansen skal
vwre 5 m. Malestokk eller ekvidistanse som avviker fra dette, kan kun benyttes ette
spesialgodkjenning fra forbundsstyret.»
foreslas endret til
«For skiorientering gjelder folgende regler. Ved NM langdistanse skal det benyttes kart i
malestokk 1:15.000 'Pr— 4 ' 411r Ved NM-stafetter skal det benyttes kartimalestokk
1:15.000 eller 1:10.000. Ved NM kortdistanse skal det benyttes kart imalestokk 1:15.000
eller 1:10.000. Ved NM sprint skal det benyttes kart imalestokk 1:15.000 eller 1:10.000. Ved
I-IL langdistanse skal det benyttes kart imalestokk 1:15.000 eller 1:10.000. Ekvidistansen
skal veere 5 m. Malestokk eller ekvidistanse som avviker fra dette, kan kun benyttes ette
spesialgodkjenning fra forbundsstyret».
Forbundsstyret trakk saken, med samme begrunnelse som i sak 7.1.3.1

7.2

Oppfdgiing ay Masse- og L5ypeMbud

ForrMagsznerr gorbundsstyr(M
Gunhild Bredesen og Lane Kinneberg inniedet i saken og redegjorde for forsiaget.
Etter at sakspapirene ble sendt ut har det blitt jobbet med svarene fra undersokelsen, og det
er ogsa sett til hva man gjor i Sverige. I provetiden har det veer valgfritt for arrangorene

broke de anbefalte klasse- og loypetilbud foresratt i fjor. Ca 60 % av arrangorene har
benyttet den nye modellen.
Et nytt forslag ble derfor presentert i motet. Forslaget ble Belt ut skriftlig ved motets start.
Man erstatter betegnelsen «direkte-klasse», med «Oen klasse» og med vanskegrad.
Endringsforsiaget er ment a skulle gi bedre forutsigbarhet for utoverne, vaare tilpasset
barneidrettsbestemmelsene og gjore det enklere for lopsarrangorer. Adgang til samloping,
skygging og valgfri starttid er fortsatt ivaretatt. Det presiseres at dette ma folges opp med
informasjon til klubbene.
Gjeldende klasse- og loypetilbud for barn og ungdom
eve

Klasser
N-apen
D/H -10
D/H 11-12 N
D/H 11-12
D/H 13-16 N
D/H 13-16 C
D/H 13-14
D/H 15-16 B
D/H 15-16
D/H 17-20 B

fores16s endret til

Apne
kiasser
Klasse

Niva

For hvem

Kommentar
vanskegrad

Resultatliste
ventor vi' "'F' i

alle

veldig lett
nybegynner

Nei (deltatt)

N-apen
N2- apen
C-apen

Premiering

alle

N2

10-16 ar

17 at--

lett nybegynner

Jrangert 10-16 16

alle -16, 17- ikke pakrevd

C

10-16 ar

17 ar-

noksa lett

rangert 10-16

ja,

alle -16, 17- ikke pakrevd

1 10-16 ar

17 ar-

middels

Irangert 10-16

ja, 17

alle -16, 17- ikke pakrevd

B-apen
AK - apen

A

14 al--

krevende

Ja

ikke pakrevd

AL- apen

A

14 ar-

krevende

Ja

ikke pakrevd
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Klasse D/H -10 endres til D/H 9-10 med begrunnelse i barneidrettsbestemmelsene.
Klasse D/H 9-10 skal tilbys N2-niva. De skal gis en annen loype enn N-apen.
For ovrig er det ingen endringer i ordin re klasser
ForMaRing iii qoranet:
- Betegnelse Apne Masser erstatter 11-12N, 13-16N, 13-16C, 15-16B, 17-20B, 17N,
17C, 17B, 17AK. Betegnelsen «direkte klasser « forsvinner.
Apen klasse skal markedsfores som et direktepgimeMngsthbud.
Deltakere deices i under og over 16 o Eventor resWtatvisning, men beholdt nedre
aldersdrense slik som for U-klassene. Dette bl.a. mht barneidrettsbestemmelser,
resultatlistevisning og premiering.
For AK og AL apen sc settes nedre alder 14 ar. Det gir 14-cringer en mulighet til
prove A-niva i apen klasse.
Pr. i dag sa er det
start i alle direkteklasser, sa det viderefores i apen-klassene.
SamDoping og skygge/veHedrflng skal v re lov i apne klasser. Det er i praksis slik i
dagens direkteklasser.

Begrunnease goy Vorsaget
Enklere og mer entydig betegnelse pa klasser.
Forenkle med faerre klasser og enklere a forsta for nye.
Fa et system som benevnes Iikt i alle NA og K-lop. Dette ma folges opp med god
informasjon.
Torre a forsake noe nytt som bl.a. kan bidra til forenkling, flere deltakere og raskere
mestring.
Forutsetter
- Eventor og tidtakersystemer ma kunne skille ut under og over 16 ar i forhold til
begrensning og visning i resultatlister.

ForsGag th vedtak
Vedtas som et obligatorisk provear i alle NA og K-lop i 2020 for endelig vedtak gjores. (dvs
ikke vaigfritt).

Fikk ordet: Linda Verde, Atle Dengerud, Henning Osnes Teigene, Ivar Maalen, Harald Eik,
Kjell Meen, Sveinung Svebestad, Kjell Einar Andersen, Lasse Arnesen, Dag Ausen, Jens
Erik Mjolnerod, Valentina Dimitrova.
Saksopplysninger fra administrasjonens Jan Arild Johnsen.
Innspill: Erfaring fra provearet er blandet, vanskelig a handtere i Eventor med
klasseinndeling og ulik startkontingent, som na blir ivaretatt med det nye forslaget. NTOK har
benyttet dette provearet til uttesting og er fornoyd. Godt at det na biir reelle endringer, som
er lettere a forsta. Det opprinnelig utsendte forslaget var bedre enn det som na legges frem.
Dette blir for vrient. Hvorfor utvide ned til 14 ar for Apen A? Dette bor beskrives enklere. Tar
vi mer hensyn til de alter yngste enn til de over 17? Vi prover 6 tiitrekke oss nye, og da biir
det fella ha N2 for bade unge nybegynnere og nybegynnere over 17. Dette gir ogsa
avanserte 14-aringer muligheten til a prove seg i A-niva. Direkte pamelding viderefores i
dette forslaget som i dag. Forslaget oppfattes som enkelt. Bor N2 betegnes med
gui/oransje? Det nye forslaget er sa forskjellig fra det forst publiserte at man ikke bor
stemme over dette na. Administrasjonen oppiyste om at det vii bli arbeidet videre med
oppsettet for den gar ut til klubber og kretser.
Rogaland fremmet et nytt forsiag: Forbundsstyrets forsiag korrigeres til a gjores frivillig.
Vedtak
Forbundsstyrets forsiag ble vedtatt mot 3 stemmer.
Rogalands forsiag ble dermed ikke voted over.

Sak 8 nap[arnasjonssakerr

8.1

SamordnAng StoilpejakteniTurordenterblg

President Astrid Waaler Kaas redegjorde for saken.
NOF og Foreningen Stolpejakten har i fellesskap engasjert en prosjektleder som skal bidra til
hvordan de to organisasjonene best kan forene og videreutvikle mosjonskonseptene.
Felleskostnader til utvikling av konseptet i proveperioden defies likt mellom NOF og FS.
En prosjektgruppe bestaende av representanter fra FS og NOF, i tillegg til prosjektleder, har
jobbet fram et forsiag til avtale om et felleskonsept. Gruppen har ogsa jobbet fram en
krayspesifikasjon til den nye app'en som skal forene de to konseptene. Styringsgruppen har
bestatt av styrelederne i FS og NOF.
14-15 klubber vii bli invited til a delta i en pilot i 2020 som skal teste ut en ny felles app.
Evaluering vii bli gjennomfort i etterkant av pilotperioden.
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8.2

Stators VIa toppfidretten

Styremedlem Dag Kaas redegjorde for saken.
Vi har som malsetting a v re blant de 3 beste nasjonene. I VM nadde vi dette malet. VM ble
et fantastisk arrangement med sv rt gode og overraskende loyper. Herrene leverte i VM,
kvinnene var neer, men presterte darligere enn forventet.
I sprintstafettene i verdenscupenble vi nr 4 i Finland og nr. 3 i Kina, og presterte med dette
bedre i sprintstafettene enn i skogstafettene.
Det er positivt at den nye generasjonen satser og presterer i sprint, er ambisiose i
tankegangen og ikke syns det er vanskelig a kombinere skog og sprint.
Det er na tatt ut kun ett A-lag og ett Next Generation-lag. Det vil si at sprint og skog er slatt
sammen for Next Generation. Noen fa utovere har dispensasjon til ikke a satse sprint.
En omorganisering pa trenerrollene i landslaget vil bli vurdert.

8.3
&vatagkoyesessen
Administrasjonens Oystein Hildeskor redegjorde for saken.
Innspill fra gruppearbeidet i diskusjonssakene vil bli tatt med videre i strategiarbeidet.
Pr. i dag diskuteres hvor mye en strategiplan skal inneholde, hvor detaljert vi onsker at et
forbundsting skal vedta.
Horingsutkast sendes til organisasjonen for jul, med svarfrist 15. januar 2020. Dette blir da
endeiig diskutert i styret pa nyaret, og strategien skal vedtas pa tinget i mars 2020.

.4
BuolsWb-lrfaekl 2020
President Astrid Waaler Kaas redegjorde for saken.
Vi har ambisiose mal, og dette koster. 2020 blir en utfordring okonomisk, med blant annet
nye ansettelser i toppidretten, og satsing pa skoler og aktiviteter ute i regionene. Uten
sponsorinntekter blir dette vanskelig. Derfor blir arbeidet for a skaffe sponsorinntekter viktig.
Det sakes om midler fra stifteiser for a jobbe mot skoiene. Det er en fare for at tiiskudd til
kiubber og kretser ma reduseres, for a benytte ressursene i malrettede sentrale prosjekter.

8.5
Oppfolgfing sitar VPul
Generalsekret r Lasse Arnesen redegjorde for saken.
VM ble en suksess. Grunner til at Norge patok seg dette arrangementet, var bl.a. at vi onsket
okt synlighet pa o-idretten og okt rekruttering. Det er dialog med NRK om fremtidige
sendinger og utvikling av orientering som TV-underholdning.
Skolekartprosjektet i Ostfold utvides til a gjelde resten av landet. Prosjekt orientering i skolen
viderefores. Prosjekt ung frivillig under VM var vellykket og klubbene oppfordres til a benytte
denne ressursen.
Fikk ordet: lvar Maalen
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Status hjernmeside
8.6
Administrasjonens Ivar Haugen viste en beta-versjon av de nye sidene.
Det skal bli lettere 6 finne fram, bide for eksisterende og potensielt nye medlemmer.
Fikk ordet: Axel Theisen
Status kartarkiv
8.7
Styremedlem Dag Ausen redegjorde for saken.
Prosessen er gjenopptatt, og arbeidsgruppen har kommet med sin anbefaling. Det er tenkt
etablere en ny prosjektgruppe fora sikre gjennomforing. Hensikten er bl.a. at o-kart skal bli
tilgjengelig for alle pi en enkel mete. Vi onsker 6 bruke o-maps, men det er fortsatt en jobb
som m6 gjores med systemet.

Fikk ordet: Ivar Maalen, Kjell Meen

Arranormallua ParaoHantar]ng
8.8
Den annonserte arrangormanualen er enni ikke ferdigstilt, men vil bli distribuert si snart den
foreligger.

Sak 9 AvsMrArag
Presidenten ba deltakerne om en evaluering av KLM. Det var enighet om at utvidelsen med
2 timer til okt diskusjon har v rt veldig positiv.
Presidenten takket deltakerne for fremmote, aktive deitakelse og mange gode innspill til
videre arbeid.
Administrasjonen ble takket for gode forberedelser.
Ordstyrer ble takket spesielt for innsatsen.
Referenter
Lasse Arnesen og Oystein Hildeskor

Oslo 27. november 2019

Linda Verde
Buskerud O-krets

4-lirald Eik
Vest-Agder O-krets
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