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Sak 1 Åpning

Forbundspresident Einar Tommelstad åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter
Fra forbundsstyret

1. Einar Tommelstad
2. Anne-Kari Bakkland

3. Dag Kaas
4. Kaisa Svergja
5. Per Einar Pedersli

6. Sondre Sande Gullord

Kretsrepresentanter

7. Ivar Maalen
8. Jan Vidar Wernersen

9. Linda Verde
10. Gunn Torill Ryen

1 1. Jan Haugland
12. Toril Hovdenak

13. Kenneth Viken
14. Atle Dengerud
15. Tove Bakken
16. Hans Christian Granly Falkenberg
17. Johan Magerøy
18. Jacob Hygen
19. Kjell Meen
20. Anne Urset
21. Harald Eik
23. Jens Erik Mjølnerød

Øvrige deltakere

24. Lasse Arnesen
25. Øivind Holt
26. Bernt O. Myrvold

Administrasjon

27. Vigdis Hobøl
28. Lene Kinneberg
29. Ivar Haugen
30. Jan Arild Johnsen

President
Visepresident
Styremedlem, forfall
Styremedlem, forfall
Styremedlem
Styremedlem

Akershus og Oslo
Aust-Agder
Buskerud

Hedmark

Hordaland

Møre og Romsdal

Nordland

Nord-Trøndelag
Oppland
Rogaland

Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder

Østfold

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

Fagkonsulent
Fagkonsulent
Web- og informasjonskonsulent
Arrangementsansvarlig



Forfall

Ingvild Eckdahl Vestfold
Anders Foss Westgaard Finnmark

Besøkende:
Tommy Gullord Veivalg

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 Einar Tommelstad
Sekretær Lasse Arnesen og Vigdis Hobøl adm
Undertegne protokoll Tove Bakken Oppland

Hans Chr. Granly Falkenberg Rogaland

Tellekorps Lene Kinneberg og Vigdis Hobøl adm

Sak 5 Godkjenning av saksliste og tidsplan
Saksliste og tidsplan ble sendt ut til kretsene fredag 30. oktober.

Vedtak
Den fremlagte saksliste og tidsplan ble godkjent med følgende tillegg:
Sak 8.8. Informasjonssak fra styret om forbundets nye websider

Sak 6 Beslutningssaker
6.1 Endringsforslag konkurranseregler.

6.1.1 Innspill fra STOK, konkret om vinnertider, omstrukturering av
konkurranseregler, teknologivavhengighet.

Diskusjoner. Vedtak er beskrevet under hver enkeltsak.

Forenkling i og opprydding i Konkurransereglene: Kontrollkomiteen henviser til IOFs
omstrukturering. En generell bok + 4 underkapitler. Ber NOF om å benytte samme
inndeling som IOF.
Styrets innstilling ble vedtatt

Teknologivavhengighet: STOKs forslag ble vedtatt.



6.1.2 Konkurranseregler (Forbundsstyret)

En arbeidsgruppe bestående Per Einar Pedersli, Bernt 0 Myrvold og Jan Arild
Johnsen har gjennomgått dagens regelverk og har funnet behov for endringer. Innspill
fra Martin Jullum i saker om Pre-O.

Vedtak punkt for punkt (henvisning er etter gammel paragraf)

§ 2.3.3 Følgende ordlyd ble vedtatt: «Presisjonsorientering (Pre-O) er en gren
som baserer seg på kart- og terrengfortolkning. Deltakerne skal besøke
et antall poster i terrenget i gitt rekkefølge. Ved hjelp av kart og
kompass skal deltakeren bestemme hvilken av et antall postskjermer
som er i midten av postsirkelen og beskrevet i postbeskrivelsen. Valget
skal stemples på et kontrollkort. Grenen er tilrettelagt for personer med
funksjonsnedsettelse.»

§ 2.4.21 Styrets forslag vedtatt

§ 7.1.3 Endringsforslaget innebærer kontra på tidligere tingvedtak og vil derfor
bli presentert for forbundstinget i 2016. KLM støttet styrets forslag til
endring.

Følgende ordlyd ble vedtatt:
« I NM kan norske lag og deltakere som representerer norske klubber
delta. Utenlandske statsborgere må for å kunne delta i NM eller HL ha
vært bosatt i Norge fra 1. januar, og ha vært medlem av klubb tilsluttet
NOF i minst en måned.»

§ 7.1.5 Punktet fjernes. Vedtatt

§ 11.2.12 Styrets forslag vedtatt.

§ 12.3.3 Styrets forslag vedtatt.
Forslag fra ROK til tillegg i ordlyd: «Bruk av fremkomstmiddel er kun
tillatt der det fremgår av innbydelsen» ble avvist

§ 16.2.1 Styrets forslag ble trukket. STOKs forslag vedtatt.

§ 16.3.1 Styrets forslag vedtatt.

§ 16.3.4 Styrets forslag vedtatt.

§ 16.3.6 Styrets forslag vedtatt.

§ 16.4.3 Styrets forslag vedtatt.



§ 16.5.2 Styrets forslag vedtatt.

§ 18.1.11 Styrets forslag vedtatt.

§ 18.3.4 Styrets forslag vedtatt.

§ 18.4.4 Styrets forslag vedtatt.

§ 18.4.6 Styrets forslag vedtatt.

§ 18.4.7 Styrets forslag vedtatt.

§ 18.4.12 Styrets forslag vedtatt.

§ 20.2.1 Styrets forslag vedtatt.

§ 20.2.5 Styrets forslag vedtatt.

§ 21.2.1 -21.2.6 Styrets forslag vedtatt.

§ 21.4.11 Styrets forslag vedtatt.

§ 21.4.12 Styrets forslag vedtatt.

§ 21.4.13 Styrets forslag vedtatt.

§ 21.5.1-21.5.9 Styrets forslag vedtatt.

§ 22.3.1 Styrets forslag vedtatt.

§ 22.3.2 STOKs forslag vedtatt.

§ 22.3.3 STOKs forslag vedtatt.

§ 22.4.5 STOKs forslag vedtatt.

§ 22.8. STOKs forslag vedtatt.

§ 22.10.1-5 Styrets forslag vedtatt.

§ 22.17.4-5 Styrets forslag om sammenslutning av to paragrafer og endring av
tekst vedtatt med forslag til tekstjustering.

Følgende ordlyd ble vedtatt: «Løpsrapport leveres via Norsk
Orienterings terminliste- og påmeldingssystem (Eventor) innen 14
dager etter arrangementet. Dersom det foreligger anke, går fristen for
rapportering ikke ut før en uke etter at anken er endelig avgjort.»

§ 23.2.2 Styrets forslag vedtatt.



§ 26.8.5 Styrets forslag vedtatt.

Vedtak
Konkurransereglene ble vedtatt med enkeltvedtak som er gjengitt i teksten over.
Styret gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer, så som riktig nummerering av
punktene i regelverket og skrivefeil i teksten.

Sak 7 Strategi 2020 Veien videre, Kretsens rolle, gruppearbeider
Innledning ved NOFs Generalsekretær Lasse Arnesen, NOFs fagkonsulent for
klubbutvikling Vigdis Hobøl og NTOKs kretsleder Atle Dengerud.

Innspill etter fjorårets gruppearbeid rundt «hvite flekker».

Nytt gruppearbeid der kretsene ble utfordret til å vurdere kretsens rolle i
rekrutteringsarbeidet og samsvar mellom planer og praksis.

Deretter diskuterte man mulige former for spesialarrangement for økt rekruttering.

Oppsummering fra gruppearbeidene er sendt til kretsene i eget skriv.

Sak 8 Informasjonssaker
8.1 WOC 2019

Presidenten redegjorde. NOFs langsiktig program sier at vi bør arrangere et WOC i
perioden 2020-2023, men en undersøkelse blant klubbene i 2014 ga ingen klubber
viste sterkt ønske om å søke. Heller ikke internasjonalt har det vært interesse for å
være vertskap for WOC de siste årene. IOFs ektraordinære generalforsamling i
august 2015 vedtok å dele WOC i ett urbant WOC og ett skogs- WOC fra og med
2019, noe Norge i lengre tid har støttet internasjonalt.

Styret i NOF har sondert interessen blant norske arrangørmiljøer, og 3 potensielle
WOC-arrangører har meldt sin interesse. Det er 3 gode søkerkandidater i Troms,
Nord-Trøndelag og Østfold, og NOF vil avgjøre hvem som blir foretrukken norsk
søker på styremøte i begynnelsen av desember.

8.2 Stafett 0-festivalen
Presidenten redegjorde for forbundets arbeid med vurdering av programinnholdet i 0-
festivalen. Arbeidet inkluderer også vurdering av om stafett skal være med i
programmet, slik AOOK tok opp til diskusjon på sist kretsledermøte. Styret har ikke
ferdigstilt vurderingene og det foreligger derfor ikke beslutning i saken.»

8.3 Anmelding av kartarbeid
Informasjon av NOFs kartkonsulent Ivar Haugen. Kartutvalget ble utfordret fra
departementet i å utarbeide skjema for kartanmelding. Skjemaet er sendt ut til kretser
og klubber. Innspill fra Kontrollkomiteens Øyvind Holt, om å få inn noen ord om



laserkurvekart i produksjonsarbeidet, slik at man kan få spillemidler også til
oppdatering av kart. Spm om definisjonen av kartområde ble avklart. Ett kartutsnitt er
ett kart.

Ønske om en fornuftig plassering av skjemaet på web-siden ble presisert.

8.4 Kartsalg
Informasjon av NOFs kartkonsulent Ivar Haugen. VAOK ønsker å høre hva andre
kretser har av innspill. AOOK vil ha oppdatert kartregisteret. Kartutvalget ble utfordret
i å få fortgang i dette. Ønske om å utvikle kartportal med evt salgsløsninger for dette.
Stort engasjement for å få til kartdatabase, med felles norm for nedlasting og format.

8.5 Barneidrettsbestemmelse
Informasjon fra NOFs fagkonsulent for kompetanse og bredde Lene Kinneberg.
Endringer i barneidrettsbestemmelsens og Norsk Orienterings praktisering av disse.
Orientering er i særstilling siden det i lang tid har vært tradisjon for å reise på
familieløp i utlandet — også med yngre barn på startstreken. Det blir viktig å informere
nye folk i NIF om at dette ikke må sees på som å «sende unge til internasjonale
konkurranser», og det krever at vi avklarer dette med konkurranser utenfor Norden og
Barentsregionen.

Sanksjoner. Det er krav om å innføre sanksjoner som reaksjon på brudd i
barneidrettsbestemmelsene. NOFs s styre og administrasjon utarbeider både
sanksjoner og søknad til NIF, og vil legge dette fram for vedtak på Forbundstinget i
2016.

8.6 Informasjon om våre forpliktelser i henhold til VDG-avtalen
Informasjon fra AOOKs kretsleder Ivar Maalen. Det foreligger en avtale fra 1989, den
såkalte VDG-avtalen. Grunnlaget for denne avtalen er å beskrive hvordan samarbeid
med andre organisasjoner skal foregå.
Det er viktig å ha et forhold til hvordan vi ønsker å fremstå, og hvilket omdømme vi
har. Det er ønskelig at alle arrangører skal vite hvordan man forholder seg til
grunneiere og naturvernere. Som utgangspunkt ligger at NOFs klubber og utøvere er
interessert i å ivareta naturen på best mulig måte, samtidig som vi gis mulighet til å
bedrive våre idrettslige aktiviteter.

Det ble presisert at det foreligger mye tilgjengelig informasjon, og at krav til
restriksjoner for o-løpere må være kunnskapsbasert. Arbeidet kan med fordel
implementeres allerede i karttegningsarbeidet, slik at man unngår å lage kart der det
av VDG-hensyn absolutt ikke bør løpes o-løp.

Viktigheten av god og tidlig dialog med andre interesseorganisasjoner ble presisert.

8.7 Orientering fra Valgkomiteen
Informasjon fra Valgkomiteens leder Svein Jacobsen. Det skal velges nytt styre på
Forbundstinget i mars. Alle er på valg ved hvert ting. I prosessen med å etablere et
sterkt styre er det gjennomført samtaler med alle i det sittende styret. Kretsene er
oppfordret til å komme med kandidater. Det er gitte bindinger for sammensetning av



styret som kjønnsbalanse, alderssammensetning etc. Det er uttrykt ønske om en viss

kontinuitet. Valgkomiteen nominerer et forslag som Forbundstinget skal stemme over.

8.8 Nye websider

Informasjon fra NOF styremedlem Sondre Sande Gullord. NIF bestemte å ikke

fortsette å drifte eksisterende plattform lenger enn maks ut 2015. Det har vært utført

innhenting av tilbud og avtale med leverandør av hjemmesidene. Dette ble informert

om underveis. Et arbeidsutvalg ble nedsatt for å få gamle sider hos kretsene over på

de nye.

Det er avholdt informasjonsmøte og opplæring av kretsene på Ullevål Stadion

16.oktober. Det ble raske endringer fra NIF, og endelig dato for opphør av drift av

gamle sider ble 20. oktober. NOF måtte derfor gå på nett før vi var helt klare. Dette

jobbes det med fortsatt, men det tar tid. Arbeidsgruppen kommer til å sluttføre dette

arbeidet i løpet av et par uker fra nå. NOFs styre og administrasjon har påtatt seg å

flyte over all informasjon fra kretsenes sider på gammel plattform til den nye. Dette

jobbes det fortsatt med.

Man tar fortsatt imot innspill, og lover å vurdere dem, men alle ønsker er det ikke

mulig å imøtekomme. Blant de særforbund som har måttet legge om, er NOF de

eneste som har ytt en tilsvarende tjeneste til kretsene.

9 Avslutning

Presidenten takket deltakerne for fremmøte og for god og aktiv deltakelse og gode

innspill til videre arbeidet. NOFs administrasjon ble takket for gode forberedelser.

Ordstyrer ble takket spesielt for innsatsen.

Referent, Oslo 7. desember 2015

Lasse Arnesen

Kretsledermøtet 2015

c c m e•~,
Tove Bakken
Oppland 0-krets

Gf . ~
Hans Chr. Granly Falkenberg

Rogaland 0-krets


