
 

 

Til kretser og lag  

 Ullevål, 26.sep 2022 

Terminlista 2023, 2024, 2025 og 2026 
 

Målet med terminlistearbeidet er at alle arrangement blir tildelt etter følgende søknadsfrister: 

 

* NM og andre Hovedarrangement            3 år før 

* Nasjonale løp (NA-løp)                           2 år før 

* Kretsløp (K-løp)                                      1 år før 

* Nærløp (Nærløp)                                     fortløpende fra krets etter 1. nov  

 

Status for terminlistearbeidet 

Terminlistearbeidet for 2022 er i rute. Som tidligere skal alle løps søknader gjøres i Eventor 

http://eventor.orientering.no  (med unntak av NM/Hovedarrangement hvor det sendes e-post 

søknad). 

 

Rutiner for løpssøknader 2023  

NB Akershus/Oslo O-krets har intern søknadsfrist til kretsen i september 

− For kretser som ønsker å forhåndsdefinere datoer er det mest hensiktsmessig at kretsen 

sender ut en slik oversikt til klubbene innen 1. oktober 2022. 

− Alle klubber skal legge inn sine 2023-arrangement i Eventor innen 31. oktober 2022. 

Både personer med rolle som klubb-administrator eller klubb-arrangementsansvarlig 

kan gjøre dette (klubb-administrator kan opprette roller på andre medlemmer). 

− Kretsene godkjenner/tildeler arrangementer innen 15. november 2022. Både personer 

med rolle som krets-administrator eller krets-arrangementsansvarlig kan gjøre dette. 

− Kretsene kan tillate klubbene å legge inn nærløp på et senere tidspunkt, alle løp 

registrert som nærløp blir automatisk synlig i terminlista i Eventor uten godkjenning. 

− K-løp eller NA-løp som registreres etter 15.nov trenger godkjenning fra NOF for å bli 

synlige i terminlista 

 

Personer med rollene nevnt over har tilgang til ekstra menyer når de logger inn som seg selv i 

Eventor. Det er ikke behov for egen klubb-pålogging eller lignende. 

 

Tips: På kretsnivå finnes et eget kalendergrensesnitt som kan egne seg godt til godkjenning, 

samt se andre kretsers arrangement. Kretsen kan gjerne godkjenne arrangementer direkte i 

Eventor underveis i kretsens terminlistemøte. 

 

Er det spørsmål/behov for teknisk støtte underveis så kontakter dere: 

Jan Arild Johnsen jan.arild.johnsen@orientering.no  

 

Terminlisteskjellett 2023-2027 finnes her:  

http://orientering.no/arrangement/nof-aktivitet/terminlister-og-sesongplaner/  
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Kommentar til terminlisteskjelettene 

 

2023 
Nasjonale løp 2023 

Klubber som ønsker å søke nasjonale løp i 2023 sender søknad pr e-post til 

jan.arild.johnsen@orientering.no senest 31. oktober 2022. 

 

2024 
Alle hovedarrangement er tildelt 

 

2025 
Følgende hovedarrangement er aktuelle å søke på 

Søknadsfristen var 31.mars 2022 

-NM natt 

-NM sprint – (mai) 

-Hovedløp og O-landsleir (aug) har muligens interessent 

-NM uka – (medio sep) har muligens interessent 

-NM jr stafett og O-idol – (sent i sept) 

Det vurderes om det er mulig å arrangere NM uka i månedsskifte mai/juni og NM sprint i 

september. Dette fordi det internasjonalt nå er et skifte i fokus mot kommende års VM 

øvelser. 

 

2026 
Følgende hovedarrangement er aktuelle å søke på 

Søknadsfristen er 31.mars 2023 

-NM sprint – (mai) 

-Norsk O-Festival – (juni) 

-Hovedløp og O-landsleir (aug) har muligens interessent 

-Veteran mesterskapet – (aug-sep) 

-NM uka – (medio sep) 

-NM jr stafett og O-idol – (sent i sept) 

-NM ultralang 

 

Internasjonale arrangement 

Det skal arrangeres Worldcup i Østfold 27.-30.apr 2023 

NOFs styre ønsker at det arrangeres jevnlig Worldcup eller Internasjonale mesterskap i Norge 

Klubber som er interessert i dette for 2026-2027 bes om å ta kontakt med NOF ved Jan Arild 

Johnsen: 

E-post: jan.arild.johnsen@orientering.no, telefon 901 65 68 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Orienteringsforbund 

 

Jan Arild Johnsen  

Arrangementsansvarlig  
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