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Tema for seminaret:
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• Oppgaver for teknisk delegerte og arrangører, 
gjennomgang av veiledning og kontrollskjema

• Ulike elementer i kvalitetssikring av 
arrangement:

• VDG (Vegetasjon, Dyreliv og Grunneier)
• Kart

• Løyper



Før vi starter…
• Deltagerne presenterer seg

• Navn, klubb og funksjon(er) i klubb eller i 
kommende arrangement
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Oppfordring: Vær aktiv underveis!
Spør når du lurer på noe! 
Kommenter når du vil dele!



Bakgrunn

• Nasjonal kontrollør VM i Trondheim 2010

• Internasjonal og nasjonal kontrollør NORT 2012-
2013

• Nasjonal kontrollør junior-VM i Rauland 2015

• Internasjonal kontrollør VM i Estland 2017

• Nasjonal kontrollør VM i Østfold 2019

• Internasjonal kontrollør verdenscup 2021, 2022, 
2024, VM i Finland 2025

• Jurymedlem i internasjonale og nasjonale 
løp/mesterskap



Spørsmål fra en ildsjel:

• Hvordan skape en folkefest, hvordan gjøre det enda bedre 
å være på o-løp i AOOK?

• Hva kan arrangørene og TD-ene forvente og påvirke til?

• Hvordan merke til start så alle skjønner det?

• Bør det være en startveileder-person på start hvis det 
kommer ferske?

• Hva med smittevern i 2021?

• Hvordan rendyrke så arrangementene i AOOK blir de beste 
noensinne i 2021? 

• Hva gjør at de uten o-bakgrunn i en generasjon eller tre 
finner seg til rette og mestrer og får lyst til å bruke mange 
helgedager på denne aktiviteten?



TD-arbeid i AOOK
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Veiledning for kontroll av kretsløp i Akershus og Oslo 
Orienteringskrets.

• Teknisk delegerte (TD) oppnevnes av Teknisk råd i kretsen 
blant kandidater foreslått av kretsens arrangørklubber. 

• TDs oppgave er i samarbeid med løpsleder og 
løypelegger å kvalitetssikre arrangementet og påse at det 
arrangeres i henhold til konkurransereglene. 

• TD har taushetsplikt om terreng, kart, løyper og andre 
forhold som kan gi deltakere konkurransefortrinn. 



Teknisk delegert skal som et minimum utføre 
følgende oppgaver:

1. Sjekke at det er innhentet samtykke til samlingsplass, 
startsted og parkering og at det tas hensyn til vegetasjon og 
dyreliv i henhold til VDG-avtalen, jf. punkt 14 i 
konkurransereglene. 

2. Påse at innbydelse og PM gir tilstrekkelig informasjon til 
løperne. Krav til innhold i innbydelse og PM framgår av 
konkurransereglene, henholdsvis punkt 22.3 og 22.5. For 
kretsløp gjelder at innbydelse skal legges ut i Eventor senest 
4 uker før påmeldingsfristen utløper. 

3. Kontrollere at løype- og klassetilbudet dekker alle aldre og 
ferdighetsnivåer, vær spesielt oppmerksom på nytt klasse-
og løypetilbud videreført i 2021. Det er viktig å merke seg at 
det skal være tilbud om åpne løyper med direktepåmelding 
for alle ferdighetsnivåer, jfr. Informasjonsskriv om utprøving 
klasse - og løypetilbud 2021.

http://orientering.no/media/filer_public/0d/31/0d31e019-173b-40dd-ae29-b7fbb4c1069b/felles_-_retningslinjer_for_o-idrettens_forhold_til_naturmiljo_og_rettighetshavere_vgd__1989_.pdf
http://orientering.no/media/filer_public/dd/45/dd45c4cf-c4a6-4b5f-b2cf-cd5073a0f561/felles_-_konkurranseregler_endret_etter_klm_2019.pdf
http://orientering.no/media/filer_public/92/62/9262018b-86de-4f91-8e84-a458bc736fa5/nye_klasser_og_loypeniva_2020-2021.pdf
http://orientering.no/media/filer_public/e1/c3/e1c31c63-a728-4c16-b97e-ccd86c788d42/informasjon_om_utproving_klasse_-_og_loypetilbud_2021.pdf


Litt mer detaljert:
1. O-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere:

a. Sjekke at det er dokumentert samtykke til samlingsplass og 
parkering. 

b. Dersom det benyttes tids-start må det også foreligge 
grunneiers tillatelse for startpost. 

c. Dersom (deler av) løpsområdet er naturreservat eller av 
annen grunn er underlagt en offentlig forvaltningsmyndighet, 
må det foreligge nødvendige godkjenninger for bruk.

d. Dokumentert informasjon til samarbeidspartnere, som 
definert i Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til 
naturmiljø og rettighetshavere

• Alle disse forholdene kan dokumenteres i skjema (Anmeldingskjema
inkludert status for rettighetshavere) som følger kartet.



Forhold til naturmiljø og rettighetshavere

Orienteringsidretten har en god avtale med alle rettighetshavere

(http://orientering.no/laering/vegetasjon-dyreliv-og-grunneier/ )

Innhold:

• O-klubb informerer alle rettighetshavere i god tid før 

arrangementer

• Rettighetshavere informerer o-klubb om sårbare områder

• O-klubb tar hensyn til sårbare områder

• Ved uenighet er det viktig med dialog, eventuelt på høyere nivå)

Det anbefales sterkt å dokumentere all kontakt med rettighets-

havere i skjema som benyttes ved anmelding av kart

Ref konkurransereglenes 14.1.2, 14.2 og 14.3



Forhold til naturmiljø og rettighetshavere

Orienteringsidretten har en god avtale med alle rettighetshavere

(http://orientering.no/laering/vegetasjon-dyreliv-og-grunneier/ )

Innhold:

• O-klubb informerer alle rettighetshavere i god tid før 

arrangementer

• Rettighetshavere informerer o-klubb om sårbare områder

• O-klubb tar hensyn til sårbare områder

• Ved uenighet er det viktig med dialog, eventuelt på høyere nivå)

Det anbefales sterkt å dokumentere all kontakt med rettighets-

havere i skjema som benyttes ved anmelding av kart

Ref konkurransereglenes 14.1.2, 14.2 og 14.3



For Oslo kommunes skoger og naturreservater

Avtale med rettighetshaverne  gjelder også for Oslo kommunes 

skoger 

...selv om noen saksbehandlere tror de skal godkjenne hver post

Det er likevel viktig å informere Oslo kommune:

• informer om løpsområde (ikke poster), samlingsplass, parkering, 

toalettfasiliteter og eventuelt bruk av lydanlegg

• Be om godkjenning for samlingsplass og tilbakemelding om 

sårbare områder

For naturreservater gjelder andre regler, 

kontakt kretsen i god tid!



Kilder til info om verneområder o.l.



Særtilfelle (men ikke enkelt for det!):

Hvordan forholde seg til VDG-reglene i urbane strøk?

- Kommune

- Firma

- Sameie/borettslag

- Enkeltpersoner

- ….



Teknisk delegert skal som et minimum utføre 
følgende oppgaver:

1. Sjekke at det er innhentet samtykke til samlingsplass, 
startsted og parkering og at det tas hensyn til vegetasjon og 
dyreliv i henhold til VDG-avtalen, jf. punkt 14 i 
konkurransereglene. 

2. Påse at innbydelse og PM gir tilstrekkelig informasjon til 
løperne. Krav til innhold i innbydelse og PM framgår av 
konkurransereglene, henholdsvis punkt 22.3 og 22.5. For 
kretsløp gjelder at innbydelse skal legges ut i Eventor senest 
4 uker før påmeldingsfristen utløper. 

3. Kontrollere at løype- og klassetilbudet dekker alle aldre og 
ferdighetsnivåer, vær spesielt oppmerksom på nytt klasse-
og løypetilbud videreført i 2021. Det er viktig å merke seg at 
det skal være tilbud om åpne løyper med direktepåmelding 
for alle ferdighetsnivåer, jfr. Informasjonsskriv om utprøving 
klasse - og løypetilbud 2021.

http://orientering.no/media/filer_public/dd/45/dd45c4cf-c4a6-4b5f-b2cf-cd5073a0f561/felles_-_konkurranseregler_endret_etter_klm_2019.pdf
http://orientering.no/media/filer_public/92/62/9262018b-86de-4f91-8e84-a458bc736fa5/nye_klasser_og_loypeniva_2020-2021.pdf
http://orientering.no/media/filer_public/e1/c3/e1c31c63-a728-4c16-b97e-ccd86c788d42/informasjon_om_utproving_klasse_-_og_loypetilbud_2021.pdf


Teknisk delegert skal som et minimum utføre 
følgende oppgaver:

1. Sjekke at det er innhentet samtykke til samlingsplass, 
startsted og parkering og at det tas hensyn til vegetasjon og 
dyreliv i henhold til VDG-avtalen, jf. punkt 14 i 
konkurransereglene. 

2. Påse at innbydelse og PM gir tilstrekkelig informasjon til 
løperne. Krav til innhold i innbydelse og PM framgår av 
konkurransereglene, henholdsvis punkt 22.3 og 22.5. For 
kretsløp gjelder at innbydelse skal legges ut i Eventor senest 
4 uker før påmeldingsfristen utløper. 

3. Kontrollere at løype- og klassetilbudet dekker alle aldre og 
ferdighetsnivåer, vær spesielt oppmerksom på nytt klasse-
og løypetilbud videreført i 2021. Det er viktig å merke seg at 
det skal være tilbud om åpne løyper med direktepåmelding 
for alle ferdighetsnivåer, jfr. Informasjonsskriv om utprøving 
klasse - og løypetilbud 2021.

http://orientering.no/media/filer_public/92/62/9262018b-86de-4f91-8e84-a458bc736fa5/nye_klasser_og_loypeniva_2020-2021.pdf
http://orientering.no/media/filer_public/e1/c3/e1c31c63-a728-4c16-b97e-ccd86c788d42/informasjon_om_utproving_klasse_-_og_loypetilbud_2021.pdf


Nye Klasser og løypenivå i 
orienteringsløp 
Forlenget obligatorisk utprøving for alle NA- og K-løp ut 2021. 



Nye Klasser og løypenivå i 
orienteringsløp 
Forlenget obligatorisk utprøving for alle NA- og K-løp ut 2021. 



Teknisk delegert skal som et minimum utføre 
følgende oppgaver (2):

4. Sjekke at kartet er godkjent av kretsen og at 
det benyttes offsettrykk eller print fra en 
autorisert produsent. Det skal kontrolleres at 
kvaliteten på løpskartet som løperne får utdelt, 
blir tilfredsstillende. Se også dokumentet 
«Regler for kartarbeid», pkt. 8: «For å kunne 
benytte annet enn offsettrykk til kretsløp må 
kartet trykkes av en autorisert produsent.» For 
print av kart, se 
http://www.orientering.no/om-
idretten/kart/print-av-kart/

http://www.orientering.no/om-idretten/kart/print-av-kart/


Kretsløp går på godkjente kart
Ref konkurranseregler 18.1.2

Kart etter ny norm fremmer o-sporten!



Kretsløp går på godkjente kart
Ref konkurranseregler 18.1.2

Kart etter ny norm fremmer o-sporten!

- ISOM 2017-2 stiller klare krav til lesbarhet

- ISSprOM mer lik ISOM enn forgjengeren

Kart som er godkjent følger normen bedre (<100 
anmerkninger / km2)

Kretsen har 25 kart utgitt etter 1/1 2018

- Terrenggodkjenning

- Kartgodkjenning

Se status for din klubb på KMR-sidene!



Teknisk delegert skal som et minimum utføre 
følgende oppgaver (3):

5. Kontrollere at løypeleggingen er tilpasset øvelse 
(langdistanse, mellomdistanse eller sprint). 

Mellomdistanse: Orienteringsteknisk krevende med 
fokus på finorientering og retningsskifter. 
Langdistanse: Variasjon mellom ulike 
orienteringsteknikker med veivalgsalternativer og innslag 
av langstrekk. 
Sprint: Postene skal være enkle og det skal være mulig å 
holde tilnærmet maksimum løpshastighet gjennom hele 
løypa.



Se også dokument på NOF’s sider «Særpreg for ulike distanser og 
anbefalte vinnertider». For stafetter og andre sprintøvelser vises det til 
IOF’s regler for fot-orientering, appendix 6 (side 46-51).

Denne anbefales også: Guidelines for Course Planning (Forest, 2020)

Klasse Langdistanse Mellomdistanse Sprint

D/H 13-14 30-35 min

20-23 min 13-15 minD/H 15-16 35-40 min

D 17-18 45-50 min

23-25 min 13-15 min

D 19-20 50-55 min

H 17-18 50-55 min

H 19-20 60-70 min

D 21 60-70 min

33-35 min 13-15 minH 21 75-90 min

Alle klasser 35- 45-60 min 25-30 min 15-20 min

Veiledende vinnertider:

http://orientering.no/media/filer_public/c7/a3/c7a392d8-6a17-40ed-871f-ee5aa3228b58/orientering_-_saerpreg_for_ulike_distanser_og_anbefalte_vinnertider.pdf
https://onedrive.live.com/embed?resid=663580750D0C0BCE%2146284&authkey=!APzhD5h04h7u8qs&em=2&wdHideHeaders=True&wdDownloadButton=False
https://orienteering.sport/wp-admin/admin-ajax.php?action=shareonedrive-preview&id=663580750D0C0BCE!45769&account_id=663580750d0c0bce&listtoken=c37ca518437488e0e5b1576c4878337c


Teknisk delegert skal som et minimum utføre følgende 
oppgaver (4):

6. Kontrollere at løypenes vanskelighetsgrader oppfyller kravene 
til de ulike nivåene med særlig fokus på B, C og N-løypene. 

N: Løypa legges langs ledelinjer (veg/sti/bekk/åpen myr). N-løypa 
skal ikke skifte ledelinje mellom poster. Ved mangel av ledelinje skal 
det merkes. 

C: Løypa legges fortrinnsvis langs ledelinjer. Postene kan legges litt 
vekk fra ledelinjene, men det skal være oppfangende detaljer rundt 
postene. 

B: Løypa skal være relativt enkel med oppfangende detaljer i 
nærheten bak postene. Postdetaljene skal være lesbare og tydelige. 

For å gjøre det enklere for spesielt nye i orientering å velge rett 
klasse/nivå, bør arrangøren oppfordres til å sette inn enkel 
forklaring på løypenivå (N, C, B og A) i invitasjonen eller legge ut en 
oversikt i pdf på arrangementets side i Eventor. Se dokumentet 
«Forklaring på løypenivå orientering» eller for fyldigere 
informasjon brosjyren «Riktige løyper for barn og ungdom» på 
Norges orienteringsforbund sine hjemmesider.

http://www.orientering.no/media/filer_public/79/c6/79c6899a-0be5-4015-bba6-58d8bf365c43/forklaring_loypeniva_orientering__2019.pdf
http://www.orientering.no/media/filer_public/02/d9/02d9ce53-d416-492a-a796-a5864cd15590/nof_riktige_loyper_for_barn_og_ungdom_2016.pdf


Nivåstigen –
for riktig 
vanskeligehtsgrad av 
løyper

Nivåstigen - Norsk 
Orientering

http://orientering.no/laering/nivastigen/


Noen var med på dette:



Viktig utgangs-
punkt:
Sørg for at valg av 

arena, startplass og 

terrengutnyttelse

gjøres med tanke på 

N- og C-løyper!
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Planlegging av trasèer for N-
løyper



Kartet må være riktig for de yngste 
De færreste leser PM og ser ikke på kartoppslag  (eks. er  H12 i O-ringen)

Faktisk grense 
for hogst



Ikke alt er like lett å forutse
Isolert sett en god N-løype, men mange fulgte «strømmen» av andre løpere 
ut fra startpost



Teknisk delegert skal som et minimum utføre 
følgende oppgaver (5):

7. Kontrollere postplassering og postbeskrivelser før løypene trykkes.

8. Påse at arrangøren organiserer gjennomløpning, helst av hver løype, 
før start på løpsdagen. Alle poster skal besøkes og alle 
stemplingsenheter skal kontrolleres.

9. Påse at deltakerne i N-åpen ikke får registrert tid og D/H-10 ikke 
rangeres og at reglene for utdeling av kart på forhånd overholdes, 
konkurransereglenes punkt 22.8.7 og 22.8.8.

10. Påse at reglene for premiering, særlig for de yngste klassene, 
overholdes. Se «Konkurransereglene», punkt 22.15 og NOF’s
«Forskrifter for påmelding, premiering og resultatservice».

11. Hvis løpet inngår i Trimtex-cup, skal TD sette seg inn i og påse at 
arrangøren følger regler for Trimtex-cup, disse finnes på AOOKs
hjemmeside; http://orientering.no/kretser/akershus-og-
oslo/aktivitet/trimtex-cup/

12. Fylle ut rapporteringsskjema (finnes på kretsens sine hjemmesider 
under Teknisk råd) og sende dette inn til kretsen 
(akershus.oslo@orientering.no) innen 1 uke etter løpet har vært 
avholdt.

http://orientering.no/media/filer_public/90/66/9066bdc2-d0f4-4865-9e9d-3dc5a5b5ea3e/forskrifter_for_pamelding_avgifter_premiering_og_resultatservice-2020.pdf
http://orientering.no/kretser/akershus-og-oslo/aktivitet/trimtex-cup/
http://orientering.no/kretser/akershus-og-oslo/kretsen/tekniskrad/
mailto:akershus.oslo@orientering.no


AOOKs (forenklede) 
rapportskjema

34





Skjemaet fylles ut etter hvert som det blir utført kontroll. Når arrangementet er avviklet, oversendes 
skjemaet til: Kretskontoret AOOK: akershus.oslo@orientering.no med kopi til arrangøren.



Hvordan gjøre en god TD-jobb?
Noen råd:

• Ta kontakt med arrangør så tidlig som mulig og 
inviter gjerne deg selv til et planleggingsmøte

• TD-arbeid er et samarbeidsprosjekt med arrangør

• Gjør deg kjent med regler og annet som du ikke er 
så sikker på

• Tenk på hvordan du som o-løper vil at et o-løp skal 
være
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Spørsmål fra en ildsjel:

• Hvordan skape en folkefest, hvordan gjøre det enda bedre 
å være på o-løp i AOOK?

• Hva kan arrangørene og TD-ene forvente og påvirke til?

• Hvordan merke til start så alle skjønner det?

• Bør det være en startveileder-person på start hvis det 
kommer ferske?

• Hva med smittevern i 2021?

• Hvordan rendyrke så arrangementene i AOOK blir de beste 
noensinne i 2021? 

• Hva gjør at de uten o-bakgrunn i en generasjon eller tre 
finner seg til rette og mestrer og får lyst til å bruke mange 
helgedager på denne aktiviteten?



Om Korona

• AOOK har opprettet et «beredskapsutvalg» som 
skal være oppdatert på regler og restriksjoner

• TEK, kretsleder og fagkonsulent

• Nær kontakt med NOF

• Kontaktpunkt for klubber/arrangører og TD-er

• Mål: Oppdatert info på 
http://orientering.no/kretser/akershus-og-oslo/



Nyttige tips finnes på nettet:

https://www.enkleoløp.no/
40

https://www.enkleoløp.no/#flexo


Nyttig lesestoff for både arrangør 
og TD

Finnes på http://www.orientering.no/arrangor/Sider/default.aspx
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Oppdatert 2016

http://www.orientering.no/arrangor/Sider/default.aspx


Om Arrangørveileder
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Om forfatteren: Bernt O. Myrvold, erfaring som arrangør eller
løypelegger i o-løp med fra 20 til 2000 deltagere, og 2 til 200 
arrangører, og kontrolløroppgaver ved kretsløp, nasjonale løp, 
NM og internasjonale mesterskap. Ansvar for koordinering
av kart og løyper i VC 2018 og VM 2019.



Arrangørveileder innhold
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Skjematisk tidsplan for 
forberedelser og gjennomføring
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Tidsrom for ulike faser for ulike 
løpstyper
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Bemanning for ulike løpstyper/-
størrelser
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Bemanning for ulike løpstyper/-
størrelser (2)
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Bemanning for ulike løpstyper/-størrelser (3)
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