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1. Formål 
I henhold til Lov for Vestfold orienteringskrets § 16 punkt 6 skal kretsstyret oppnevne utvalg, 
råd og komiteer etter behov samt utarbeide instruks for disse. Denne instruksen eies, 
oppdateres og godkjennes av kretsstyret.  

 
2. Styrets sammensetning og fordeling av ansvar 
Styrets sammensetning er definert i Lov for Vestfold Orienteringskrets, men arbeidsfordeling 
er spesifisert i denne instruksen. Oppgaver i styret er fordelt slik: 

 Leder :  
- skal fungere som hovedkontakt mellom NOF og krets 
- skal sørge for at alle funksjoner i styret ivaretas på en tilfredsstillende måte 
- skal sørge for god økonomioppfølging gjennom hele året 
- skal sørge for at årsrapport skrives 
- skal sørge for innkalling til kretsting og ellers at vertsklubb sørger for det 

praktiske ved arrangementet 
- skal sørge for god informasjon til klubbene 
- skal representere kretsen på NOF’s ting og kretsledermøte 
- skal årlig vurdere behov for politiattester og sørge for at disse innhentes 

 
 Nestleder: 

- skal koordinere terminlisten og samordne denne med Telemark krets 
- skal organisere og leder klubbledermøte der terminlisten diskuteres 
- skal koordinere Vår/Høst-cup og sørge for kontinuerlig forbedring av 

konseptet 
- skal sørge for utbetaling av regninger og føre regnskap 
- skal fakturere klubber for klubbavgifter og egenandeler 
- skal være leders støttespiller og rådgiver etter behov 
 

 Sportslig leder  
- skal sørge for ledelse av MOT TV-gruppa og sikre følgende aktiviteter 

o sette opp aktivitetsplan (MOT TV plan) 
o fordele ansvar for aktiviteter ut i klubbene 
o informere klubber og kontaktpersoner løpende 
o følge opp at planen gjennomføres som avtalt 
o sette opp budsjett og søke om midler til gruppa 
o holde kontakt med klubbenes MOT TV koordinatorer 
o holde kontakt med MOT TV koordinator i Telemark 
o sørge for opplæring av nye MOT TV medarbeidere 
o være inspirator og motivator i gruppa  



   
 
 

- skal sørge for ledelse av Juniorgruppa og sikre følgende aktiviteter 
o sette opp aktivitetsplan  
o fordele ansvar for aktiviteter ut i klubbene 
o informere juniorgruppa (løpere og ledere) løpende 
o følge opp at planen gjennomføres som avtalt 
o sette opp budsjett og søke om midler til gruppa 
o holde kontakt med Vestfold klubbenes sportslige ledere 
o holde kontakt med NOF’s sportslige representant 
o holde kontakt og koordinere samlinger med andre kretser 
o sørge for premiering/markering av gode resultater 

 
Leder teknisk råd 

- skal oppdatere hjemmesiden etter behov 
- skal følge opp kartarbeider på kretsnivå (arealtildelinger og kartkontroll) 
- skal følge opp kontrollørordningen og sørge for at den fungerer optimalt 
- skal følge opp KM arrangement og sørge for innkjøp av KM medaljer 
- skal sørge for at en representant fra styret deler ut KM medlajer 
 

Leder rekrutteringsråd 
 - skal sørge for at det arrangeres en småtroll leir i kretsen 
 - skal sørge for samordning av busser til Barnas Holmenkolldag 

- skal sørge for god informasjon om disse arrangementene 
- skal holde god kontakt med rekrutteringsledere i klubbene og sørge for at unge 
utøvere kommer videre fra klubbforhold til felles kretsarrangement som småtroll 
leirer og videre til MOT TV arrangementer 

  
 

3. Retningslinjer for reiseutgifter 
Kretsen følger NOF’s reiseregulativ for tillitsvalgte og dekker reiseutgifter i følgende 
sammenhenger : 
  - representasjon på NOFs ting 
  - andre pliktige møter som arrangeres av forbundet 
 
Kretsen har følgende retningslinjer for ledere til samlinger, leirer og viktige konkurranser: 
Når kretsen utnevner leder for en programfestet reise (leir, samling, konkurranse etc.) så skal 
leder ikke belastes med kostnader knyttet til dette. Inndekking av kostnader skal, enten dekkes 
av kretsen, eller fordeles på antall utøvere og viderefaktureres til aktuelle klubber. Klubbene 
avgjør videre hvor mye som skal betales i egenandel og hvor mye som sponses av klubben. 
Dette forutsetter at leder ikke reiser av egen interesse (for å delta og løpe selv), men 
utelukkende for å fungere som lagleder og organisator. Eksempelvis vil en leder til TIO-mila 
betale sin egenandel på lik linje med utøverne dersom han selv deltar i stafetten. 
 
For gruppen under 16 år skal det utnevnes en leder per 15 utøvere. 
 
I alle tilfeller skal det søkes rimeligste reisemåte og dersom bil benyttes skal dette 
utgiftsdekkes med 1,75 kroner per km pluss 0,5 kroner per passasjer i bilen. 
 



Kretsen anbefaler at klubbene følger samme retningslinjer og vil løpende søke å samordne 
dette med Telemark krets. 

 
4. Retningslinjer for Kretsmesterskap  
Individuelt kretsmesterskap skal arrangeres i følgende grener: 

- Lang / normal distanse 
- Mellom distanse 
- Sprint 
- Natt o-løp 
- Ultralang distanse 
- Stafett 

Løypelengder skal tilpasses terrenget og skal følge NOF’s retningslinjer med hensyn til 
estimert løpstid.  

 
Det skal tilbys følgende individuelle klasser under KM: 

D / H 13-14 år 
 D / H 15-16 år 
 D / H 17-18 år 
 D / H 19-20 år 
 D / H Over 21 år 
 Deretter 5-årsklasser fra 40 år (D / H) 

Dette med unntak av Ultralang som kun skal tilbys i klassene D/H 17-20 år og D/H over 21 år. 
 

KM medaljer deles ut i alle klasser under 40 år. 
 

KM-stafett arrangeres for følgende klasser: 
 D / H 13-16 år : 2 etapper 
 D / H over 17 år : 3 etapper 
 D / H 150+ (samlet alder over 150 år) : 3 etapper 
 D / H 195+ (samlet alder over 195 år) : 3 etapper 
 

Det deles ut KM-medaljer i alle stafettklasser.  
 

5. Representasjon på Norsk Orienteringsting 
Styret skal i forkant av hvert ting ta stilling til hvor mange representanter som skal representere 
kretsen, og deretter sette av penger til dette i budsjettet. Styret beslutter hvem som skal 
representere kretsen. Det er naturlig at styreleder i kretsen deltar på Norsk Orienteringsting og 
at øvrige representanter velges blandt styrets medlemmer. Styret står fritt til å velge kandidater 
utenfor styret, dersom styret er samstemt om dette. 
 

6. Teknisk delegert 
Leder av teknisk råd er ansvarlig for at det settes opp Teknisk Delegert (TD) til alle nasjonale 
løp og de viktigste kretsløp. Klubbene er ansvarlig for å oppnevne sin TD samtidig som de 
søker om løp. Nestleder (terminlisteansvarlig) er ansvarlig for å informere klubbene om dette i 
forkant av terminlistemøte. Etter at alle TD er oppnevnt skal leder av teknisk råd sette opp en 
fordeling av TD på de ulike løp, og samtidig instruere om hva som skal kontrolleres. Leder av 
Teknisk råd skal avholde årlig møte med alle TD for å sikre at de kjenner sin rolle. TD skal 
benytte sjekkliste som finnes i vedlegg. Sjekklisten skal returneres til leder av teknisk råd for 
evaluering. Leder av teknisk råd skal legge frem sin evaluering for kretssyret.  



 

7. Juniorpolitikk 
N-åpen: Skal ha start fra eller like ved samlingsplass. 
 
Klasse D/H10 : Skal ikke ha poster med høyere vanskelighetsgrad enn C og de fleste postene 
skal ha N-nivå, som definert i løypeleggerboken. 
 
Klasse D/H 11-12: Vanskelighetsgrad skal være C, som definert i løypeleggerboken. Postene 
skal plasseres innefor denne vanskelighetsgraden, men det skal være ”hvileposter” med enklere 
vanskelighetsgrad innimellom, for at løperne skal få slippe det høye konsentrasjonsnivået 
gjennom hele løypen. Det vil for 11-12 årsklassene si ”hvileposter” med N nivå. 
 
Klasse D/H 13-14: Vanskelighetsgrad skal være B, som definert i løypeleggerboken. Postene 
skal plasseres innefor denne vanskelighetsgraden, men det skal være ”hvileposter” med enklere 
vanskelighetsgrad innimellom, for at løperne skal få slippe det høye konsentrasjonsnivået 
gjennom hele løypen. Det vil for 13-14 årsklassene si ”hvileposter” med C og N nivå. 
 
Klasse D/H 15-16: Vanskelighetsgrad skal være A, som definert i løypeleggerboken. Postene 
skal plasseres innefor denne vanskelighetsgraden, men det skal være ”hvileposter” med enklere 
vanskelighetsgrad innimellom, for at løperne skal få slippe det høye konsentrasjonsnivået 
gjennom hele løypen. Det vil for 15-16 årsklassene si ”hvileposter” med B og C nivå. 
 

8. Seniorpolitikk 
Klasse D/H50+  : Vanskelighetsgraden skal være A, men det skal samtidig tas hensyn til 
fremkommelighet i terrenget. Kartet skal være godt lesbart og det vil si at målestokk skal 
vurderes utfra detaljrikdom. Det er ikke krav til ”hvileposter” i løypa. 

 
9. Jury 
I henhold til Konkurransereglene punkt 14.1 skal kretsen oppnevne jury til alle nasjonale løp, 
KM og andre kretsløp/nærløp. Styret har valgt en enkel løsnig og med fast jury bestående av 
leder, nestleder og teknisk leder. Vara til jury skal primært velges fra kretsens gruppe av 
teknisk delegerte (TD). Jury skal alltid telle tre personer og det kan ikke velges jurymedlem fra 
arrangørklubben. TD er per definisjon juryleder, men uten stemmerett. Klubbarrangører skal 
alltid søke å løse eventuelle konflikter uten innkalling av jury. 
 

10. Uttak til O-idol 
O-Idol er et tiltak fra Norges Orienteringsforbund i klassen D/H 16 år. Det er nasjonalt uttak på 
grunnlag av O-Festivalen og Hovedløpet. I tillegg kan hver krets ta ut en løper, en gutt og en 
jente. For Vestfold er det besluttet at KM langdistanse skal være uttaksløp. Dersom vinner av 
KM allerede er tatt ut gjennom nasjonalt uttak, blir neste 16-åring tatt ut i henhold til 
resultatlisten. 
 
Vedlegg :  
1. Sjekkliste for TD i Vestfold 



 

Sjekkliste for TD Vestfold: 

Dato:  
Arrangør:  
Løpsleder:  
Løypelegger:  
TD:  

Terminliste/Innbydelse/Påmelding: 

Sjekkpunkt Status Kommentar 
Løpsleder(e) og løypelegger(e) oppnevnt og 
inneforstått med sine oppgaver? 

  

Arrangementet registrert i Terminlista 
(Eventor)? 

  

Påmeldingsløsning valgt?   
Innholder innbydelse hensiktmessig og 
tilstrekkelig informasjon? 

  

Hvordan er innbydelse publisert?   
Er VDG hensyn ivaretatt og tillatelse til 
arrangement innhentet (terreng, arena og 
parkering)? 

  

Kart og løyper: 

Sjekkpunkt Status Kommentar 
Kartet i henhold til kartnorm og godkjent av 
VOK som konkurransekart? 

  

Kartet revidert/oppdatert og hvis så er 
kvaliteten på revisjon tilfredsstillende 
ivaretatt?  

  

Riktig løypelegging/distanse?   
N-løyper lagt etter klare og gode 
hjelpelinjer? Hvis umulig, er merkede 
partier innført?  

  

C-løyper lagt med oppfangende detaljer på 
veivalg og rundt poster? 

  

Har D/H13, D/H13-14 fått løyper på B nivå, 
og på våren gjerne lett-B nivå? 

  

Har seniorene fått et tilfredsstillende klasse-
/løypetilbud? 5 årsklasser, A nivå og gjerne 
lagt fysisk litt snillere enn resterende A-
klasser.  

  

Er løpets karakter og tid på året slik at 
veskeposter bør tilbydes? 

  



Arena: 

Sjekkpunkt Status Kommentar 
Merking til arrangementet planlagt på en 
måte slik at ”alle” finner frem? 

  

Parkeringsområde hensiktmessig i forhold 
til estimert deltagelse? 

  

Tilbys etteranmelding evt. direkteløyper?   
Utforming av arena gjennomtenkt 
(løpskontor, publikumsområde, innløp, 
salg, toaletter etc.)? 

  

Start: 

Sjekkpunkt Status Kommentar 
Valg av startområde hensiktmessig?   
Hvis langt til normalstart (over 1000m) har 
N-Åpen start nærmere arena? 

  

Vei til start, oppvarmingområde 
hensiktsmessig? 

  

 
TIPS: 
Som støtte til arbeidet som TD kan det være lurt å vite hvor man finner Lover og 
Regler med hensyn til gjennomføring av orienterings arrangement.  
 
Disse er nå samlet på nettet under www.orientering.no  eller direktelink 
http://www.orientering.no/omnorskorientering/Sider/ dokumentarkiv.aspx  
 
Det er ikke meningen at TD skal virke som noen ”pol ititjeneste”, men det kan 
være lurt å lese seg litt opp på og vite hvor en ka n leite hvis spørsmål skulle 
dukke opp og graverende avvik evt. skulle forekomme . 
 
 


