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Sak 1 Åpning 
Åpning ved forbundspresident Leif Størmer. 

 

Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter 
Komplett deltakerliste vil bli utdelt ved møtestart. 

 

Sak 3 Valg av møtefunksjonærer 
 

Det skal velges ordstyrer, sekretærer og protokollunderskrivere. 

 
Ordstyrere og sekretærer 
Forslag fra Forbundsstyret:  
Ordstyrer:       Ingrid Okkenhaug    
Sekretærer:       Henning Bratland Carlsen og Stein Blomseth
    
Representanter til å undertegne protokollen 
Forslag fra forbundsstyret: Tone Bleken Rud 
       Jørn Sundby 
 

Sak 4 Forretningsorden 
Forslag fra forbundsstyret 
 
1 Forhandlingene foregår for åpne dører hvis ikke annet blir bestemt 
 
2 Ledelse, taletid m.v. 
Forhandlingene ledes av de valgte ordstyrere. 
Ingen har rett til å ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak med unntak av innlederen. 
Taletiden begrenses til 5 min. første gang, 2 min. andre gang og 1 min. tredje gang. 
Ordstyreren har rett til å fremme forslag om forkortet taletid og om strek med de inntegnede talere. 
Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang og høyst 1 min. til hver sak. 
Representantene forlanger ordet ved framvisning av sine nummerskilt.  Talere skal tale fra sin 
bestemte plass i salen. 
 
3 Forslag 
Forslag må leveres skriftlig til ordstyrer, undertegnet med forslagstillerens nummer og navn. Dette 
skjer fortrinnsvis elektronisk på epost til henningbratland.carlsen@orientering.no 
 
Forslag til endringer i konkurransereglene og andre regler hvor Kretsledermøtet har myndighet og 
som ikke er ført opp på den utsendte sakliste, kan ikke tas opp til behandling. 
 
Forslag som opptas, men som på forespørsel fra ordstyreren ikke får støtte fra andre representanter, 
bortfaller. 
  
Nye forslag kan ikke framsettes når strek er satt. 
 
 
  

mailto:henningbratland.carlsen@orientering.no
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4 Avstemninger 
Alle vedtak, hvis intet annet er bestemt, avgjøres ved alminnelig flertall. I alle saker skal vedtakene, 
for å være gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer (mer enn halvparten av de avgitte 
stemmer, "blanke stemmer" ikke medregnet) når ikke annet er bestemt i loven. 
 
Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. 
 
5 Protokoll 
Protokoll føres av de valgte sekretærer. 
I protokollen innføres alle forslag, avstemninger og vedtak. 
Protokollen skal godkjennes og undertegnes av de to valgte representanter. 
 

Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Innkalling og forretningsorden godkjennes 

 

Sak 5 Godkjenning av sakliste og tidsplan 
Forslag til saksliste og tidsplan fra forbundsstyret er gjengitt på første side i saksdokumentet. 
Forslaget er sendt ut til kretsene 4. oktober.  

 

Sak 6 Vedtakssaker 

6.1. Konkurranseregler 

6.1.1 Implementering av midlertidig forskrift i konkurransereglene 

Forslag fra Forbundsstyret. Saken fremlegges av styremedlem Ingrid Okkenhaug 
 
Bakgrunn 
Etter at IOF endret sitt regelverk og flyttet beskrivelse av hva som er forbudt å passere på et 
orienteringskart fra kartnormene til IOFs konkurranseregler, sto vi i Norge i prinsippet uten noe 
regelverk for dette midt i sesongen 2022.  
På styremøte 6-2022 ble det vedtatt en midlertidig forskrift gjeldende frem til årets KLM, med følgende 
tilføyelse: 
«I de løp arrangør benytter kart med gammel sprintnorm, skal det opplyses i innbydelse og PM hvilke 
karttegn som er forbudt å passere». 
Styret ba regelutvalget om å vurdere tekst og riktig plassering i konkurransereglene med tanke på 
behandling på KLM. 
Styret foreslår at Kretsledermøtet følger regelutvalgets anbefalinger til endrede konkurranseregler: 
 

Dagens tekst Ny tekst 

12.1.4 Ferdsel på innmark, herunder bl.a. åker, 
kulturbeite, hage og gårdstun (karttegnene 412 
og 520 i IOFs kartnorm) er forbudt, med mindre 
det er opplyst noe annet i PM. 
 

12.1.4 Ferdsel på innmark, herunder bl.a. åker, 
kulturbeite, hage og gårdstun (karttegnene 412 
og 520 i IOFs kartnorm) er forbudt, med mindre 
det er opplyst noe annet i PM. 
For løp på kart tegnet etter sprintkartnormen, 
gjelder i tillegg ferdsels- og passeringsforbud 
som i IOFs til enhver tid gjeldende 
bestemmelser, med mindre det er opplyst noe 
annet i PM 
 

12.1.5 Ferdsel på område som på kartet er 
merket som, eller av arrangøren er oppgitt som 
forbudt, må ikke forekomme. 

12.1.5 Ferdsel på område eller kryssing av 
objekter som på kartet er merket som, eller av 
arrangøren er oppgitt som forbudt, må ikke 
forekomme 

22.5.4 (Liste over informasjon til deltagerne ved 
frammøte) 

22.5.4  
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12. For spesielle arrangement eventuelt avvik 
fra kartnormen (jfr.19.1.8) 
 
13. Skogskart – Friluftsloven sier at kryssing av 
dyrket mark (karttegn 412) og privat grunn 
(karttegn 520) generelt er forbudt. I de tilfeller 
hvor dette skulle være tillatt, SKAL dette oppgis 
i PM. Hvis kun deler av slik områder er tillatt så 
skal det forbudte rød skraveres (karttegn 709). 
Ved WRE konkurranser SKAL dyrket mark alltid 
markeres med karttegn (709). 
 
 
 
14. Sprintkart – I sprintkartnormen finnes det 
flere forbudte farger og symboler, her skal 
Sprintkartnormen (ISSOM) i siste utgave alltid 
følges. 

12. For spesielle arrangement; eventuelle avvik 
fra kartnormen (jf. 18.1). 
 
13. Skogskart – generelt er ferdsel på dyrket 
mark (karttegn 412) og privat grunn (karttegn 
520) forbudt, jf. egne regler og friluftsloven. I de 
tilfeller hvor slik ferdsel skulle være helt eller 
delvis tillatt SKAL dette oppgis i PM, sammen 
med informasjon om hvordan dette evt. også er 
vist på løpskartet (jf. 21.10). 
(Merknad: Deler av teksten i dagens 13. gjelder 
kartproduksjonen og er dekket i 21.10 og WRE-
regler) 
 
14. Sprintkart – for løp på kart tegnet etter 

sprintkartnormen (ISSprOM) må det informeres 

om ev. avvik fra 12.1.4. Dersom løpskartet har 
andre symboler for forbudte områder/objekter 
enn gjeldende norm, må det informeres om 
hvilke slike symboler/karttegn som viser detaljer 
eller områder som det er forbudt å passere eller 
ferdes på. 
  

 
 
Midlertidig forskrift vedtatt av styret er vedlagt i sakspapirene. 
 
 
Forslag til vedtak  
Kretsledermøtet vedtar Forbundsstyret sitt forslag på implementering av midlertidig forskrift i 
konkurransereglene. 
 

6.1.2. Endring av konkurranseregel 5.1.1, om styrets adgang til midlertidige endringer 
av konkurransereglene 

Forslag fra Forbundsstyret. Saken fremlegges av styremedlem Ingrid Okkenhaug 
 
Bakgrunn 
Den midlertidige forskriften vedtatt av styret var forankret i konkurransereglenes punkt 5.1.2, der det 
står at «styret kan foreta presiseringer og fortolkninger av reglene mellom kretsledermøtene». 
Det kan oppstå situasjoner der endrede regler i overordnede organer krever raske endringer i våre 
konkurranseregler, og styret mener at begrepene «presiseringer og fortolkninger» i 5.1.2 ikke 
nødvendigvis gir styret adgang til å gjennomføre dette.  
 
Styret foreslår derfor et tillegg i konkurranseregel 5.1.1: 
 

Dagens tekst Ny tekst 

5.1.1 Endringer i disse regler vedtas av 
Kretsledermøtet. 

5.1.1 Endringer i disse regler vedtas av 
Kretsledermøtet.  
Hvis endringer innført av overliggende organer 
(IOF, NIF, norsk lov, etc.) medfører behov for 
endringer i konkurransereglene mellom 
kretsledermøtene, gis Forbundsstyret myndighet 
til å vedta midlertidige endringer og/eller tillegg 
til konkurransereglene som gjelder til neste 
kretsledermøte. Endringene trer i kraft straks 
dersom vedtaket ikke angir noe annet. 
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Forslag til vedtak  
Kretsledermøtet vedtar styrets forslag om endring av konkurranseregel 5.1.1. 
 

6.1.3 Endring i konkurranseregel 26.3, forenklet reisefordeling  

Forslag fra forbundsstyret. Saken fremlegges av Rune Christiansen 
 
Bakgrunn 
Dagens regler for reisefordeling har vært brukt i flere ti-år. 

Ordningen er relativt komplisert – særlig for arrangør. Det medfører mye byråkrati, med flytting av 

penger frem og tilbake. Forbundsstyret mener at ordningen kan forenkles uten at man endrer 

intensjonen med ordningen.  

Noen eksempeltall fra NM sprint 2012 som ble arrangert i Arendal: 
Det var 357 deltagere som totalt betalte inn kr 35700,- 
Det var totalt 5 deltagere fra nord som fikk tilbake til sammen kr 7500,- 
31 deltagere fra klubbene i region sør betalte kr 100,- i reisefordeling 
Deltagere fra øvrige regioner betalte kr 100,- og fikk tilbake kr 88,- (de betalte kr 12,-) 
 
Noen eksempeltall fra NM sprint 2022 som ble arrangert på Jessheim: 
Det var 367 deltagere som totalt betalte inn kr 36700,- 
Det var totalt 5 deltagere fra nord som fikk tilbake til sammen kr 7500,- 
234 deltagere fra klubbene i region øst betalte kr 100,- i reisefordeling 
Deltagere fra øvrige regioner betalte kr 100,- og fikk tilbake kr 235,- 
 
Endringsforslag: 
Styret foreslår å forenkle ordningen ved at det opprettes en reisefordelingskonto hos NOF. Arrangør 
krever inn kr 40,- pr deltaker til reisefordeling, og overfører dette til NOFs reisefordelingskonto. 
NOF foretar deretter utbetaling til klubbene i Finnmark, Troms og Nordland, med samme sats pr 
deltaker som i dagens ordning. 
Reisefordelingskontoen er en balansekonto, og eventuelle overskudd skal brukes som buffer ved 
eventuelle senere underskudd.  
 
Eksempeltall fra 2022 med ny ordning: 
NM sprint: Reisefordeling til nord kr 6000,-    Troms 4 stk   
       Inntekt hvis reisefordeling hadde vært kr 40,- = 12000,- 
      Inntekt hvis reisefordeling hadde vært kr 50,- = 15000,- 
 
Hovedløpet: Reisefordeling til nord kr 13000,-    Nordland 6stk 
             Troms 4 stk 
             Finnmark 1 stk 
  Inntekt hvis reisefordeling hadde vært kr 40,- = 12000,- 
      Inntekt hvis reisefordeling hadde vært kr 50,- = 15000,- 
         
NM ultra: Reisefordeling til nord kr 9000,-    Nordland 1 stk 
             Troms 4 stk 
             Finnmark 1 stk 
  Inntekt hvis reisefordeling hadde vært kr 40,- = 6600,- 
      Inntekt hvis reisefordeling hadde vært kr 50,- = 8250,- 
 
NM-uka: Reisefordeling til nord kr 13500,-    Nordland 4 stk 
             Troms 5 stk 
             Finnmark 1 stk 
  Inntekt hvis reisefordeling hadde vært kr 40,- = 16000,- 
      Inntekt hvis reisefordeling hadde vært kr 50,- = 20000,- 
 
Overskudd i en reisefordelingspott ved kr 40,- ville på 4 helger i 2022 vært kr 4900,- 
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Styret foreslår med bakgrunn i dette at konkurranseregel 26.3 endres som følger: 
 

Dagens tekst Ny tekst 

26.3.1  
I forbindelse med NM og HL deles landet inn i 
fem regioner: 
- Region Nord: Finnmark, Troms og Nordland.  
- Region Midt: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag. 
- Region Vest: Sogn og Fjordane, Møre og               
Romsdal, Hordaland, Rogaland.  
- Region Sør; Vest-Agder, Aust-Agder.  
- Region Øst: Vestfold, Østfold, Oslo/Akershus, 
Telemark, Hedmark, Buskerud, Oppland 
 

26.3.1 
I forbindelse med NM og HL skal de tre 
nordligste kretsene (Finnmark, Troms og 
Nordland) motta reisestøtte fra de øvrige kretser 
iht pkt 26.3.3.  

26.3.2 
Dersom NM/HL arrangeres i region Nord, 
betaler deltakerne ikke reisefordeling. 

26.3.2 
Dersom NM/HL arrangeres i Finnmark, Troms 
eller Nordland, betaler deltakerne ikke 
reisefordeling. 

26.3.3 
Dersom NM/HL arrangeres utenfor region Nord 
betaler hver klubb inn kr 100 til arrangør pr 
deltaker.    
- Klubber fra Finnmark får utbetalt kr 2000 pr. 
deltaker   
- Klubber fra Troms får utbetalt kr 1500 pr. 
deltaker   
- Klubber fra Nordland får utbetalt kr 1000 pr. 
deltaker   
Resten av det totale reisefordelingsbeløpet 
fordeles likt pr. deltaker fra regioner utenfor den 
regionen arrangementet arrangeres i.  
Reisefordelingsoppgjøret vil finne sted etter 
hvert enkelt mesterskap.   
Hvis flere mesterskap går samtidig med én 
reise, blir det ett reiseoppgjør.   
Beløp under kr 100 utbetales ikke til den enkelte 
klubb, men tilfaller NOF. 

26.3.3 
Arrangører av NM og Hovedløp krever inn en 

reisefordeling fra alle deltakere pr kr 40,- og 

overfører totalbeløpet til NOFs 

reisefordelingskonto senest 15 dager etter 

mesterskapet. 

NOF betaler klubber i nord slik: 

- Klubber fra Finnmark får utbetalt kr 2000 pr. 

deltaker  

- Klubber fra Troms får utbetalt kr 1500 pr. 

deltaker   

- Klubber fra Nordland får utbetalt kr 1000 pr. 

deltaker  

Reisefordelingsoppgjøret vil finne sted etter 

hvert enkelt mesterskap. Hvis flere mesterskap 

går samtidig og krever kun én reise, blir det ett 

reiseoppgjør.  

Eventuelt overskudd skal brukes til å dekke 

eventuelle senere underskudd. Underskudd i 

reisefordelingspotten dekkes av NOF, og kan 

medføre justering av hvilket beløp som kreves 

inn på fremtidige arrangementer. 

  

26.3.4 
Arrangørene foretar selve oppgjøret direkte med 
klubbene senest 30 dager etter mesterskapet. 

26.3.4 
NOF foretar selve oppgjøret direkte med 
klubbene senest 30 dager etter mesterskapet. 

 

Forslag til vedtak  
Kretsledermøtet vedtar styrets forslag om å endre reglene for reisefordeling i konkurranseregel 26.3. 
 

6.1.4 Endring i konkurranseregel 2.4.9 

Forslag fra forbundsstyret. Saken fremlegges av Ingrid Okkenhaug 
 
Det har i løpet av året kommet flere spørsmål/innspill som har omhandlet en uoverensstemmelse 
mellom konkurransereglene og forbundets «Forskrift for påmelding, avgifter, premiering og 
resultatservice». 
Styret har gjort endringer i forskriften for å tydeliggjøre hvilke retningslinjer som gjelder, og ser i den 
sammenheng også at det bør gjøres en liten endring i konkurranseregel 2.4.9: 
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Dagens tekst Ny tekst 

2.4.9 Ordinære klasser er klasser som er delt 
inn etter alder, kjønn og løypenes vanskegrad. 
Det kan kreves tilleggsavgift for etteranmelding i 
ordinære klasser. 

2.4.9 Ordinære klasser er klasser som er delt 
inn etter alder, kjønn og løypenes vanskegrad. 
 

 
Styret mener at kapittel 2 i konkurransereglene omhandler definisjoner, og at siste ledd i eksisterende 
tekst ikke hører hjemme i 2.4.9. 
Bestemmelser om tilleggsavgift for etteranmelding hører etter styrets syn hjemme i «Forskrift for 
påmelding, avgifter, premiering og resultatservice». 
 
Forslag til vedtak  
Kretsledermøtet vedtar styrets forslag om endring i konkurranseregel 2.4.9. 
 

Sak 7 Drøftingssaker 

7.1 Forslag om like vinnertider for damer og herrer 

Saken fremlegges av president Leif Størmer. 

Siden forrige KLM har en arbeidsgruppe arbeidet med saken og lagt frem sin anbefaling til styret. 
Styret har mandat til å implementere endringer i vinnertider i relevante forskrifter, men ønsker å 
presentere anbefalingene for KLM for eventuelle tilbakemeldinger før man gjør dette. 

Vedlagte dokument gir innledningsvis en oppsummering av anbefalingen, og så følger bakgrunn og 
dokumentasjon fra arbeidet i arbeidsgruppen. 

 

7.2 Mal for o-kretsenes lover tilpasset NIFs lovnorm for særidrettskretser 

Saken fremlegges av Ingrid Okkenhaug.  

EGEN LOVNORM FOR ORIENTERINGSKRETSENE 

Norges Idrettsforbund har stilt klare krav til særforbundene om å utarbeide egen lovnorm for egne 
kretsledd, se https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/ 
 
Her står det følgende:  
“For å sikre at alle organisasjonsledd har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, 
vedtar NIF en egen lovnorm for NIFs organisasjonsledd. 
Lovnormen inneholder et minimum av det alle organisasjonsledd må ha i sin lov. Særforbundene 
vedtar egne lovnormer for eventuelle særkretser/regioner, basert på NIFs lovnorm. NIFs lovnorm for 
særkretser/regioner er derfor kun et dokument særforbundene skal benytte seg av i utarbeidelse av 
egen lovnorm for sine særkretser/regioner.  
 

Det er verdt å merke seg at opprinnelig lovnorm inneholder bestemmelser som i stor grad er direkte 
gjengivelse av bestemmelser i NIFs lov. I den nye lovnormen erstattes dette med henvisninger med 
lenker til de enkelte bestemmelsene i NIFs lov. 

Videre hadde opprinnelig lovnorm eksempler på særkretsstyrets oppgaver. Disse er tatt ut av 
lovnormen og erstattet med åpne felter for å synliggjøre at det er opp til særforbundet å beslutte 
innholdet i særkretsstyrets oppgaver innenfor rammen av NIFs lov. Særforbund kan regulere 
oppgaver og ansvar i særkretser/regioner på ulik måte, og det kan være nyttig å utveksle erfaringer 
om ulike måter å regulere dette på. 

Med hjelp av Regelutvalget setter forbundet nå i gang med å utvikle en egen lovnorm for 
særkretsene. I dette arbeidet vil vi gjerne ha innspill fra kretsene, spesielt på særkretsenes oppgaver. 

Mal – ny lovnorm fra NIF er vedlagt i sakspapirene. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/lovnormer/
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7.3 Kartarkiv  

Saken fremlegges av Dag Ausen  
  
Med bakgrunn i negative tilbakemeldinger fra brukerne av Omaps – som har vært benyttet som 
kartarkiv for Norges orienteringsforbund – ble det etablert en arbeidsgruppe med mål om å ha på 
plass et løsningsforslag til forbedring av eksisterende versjon, eventuelt plan for overgang til ny 
løsning til Kretsledermøte 2022. 
 
Arbeidsgruppen har bestått av Per Fosser, Erlend Aune, Harald Eide Fredriksen, Ivar Haugen 
(sekretær/redaksjonelt medlem), Ida Vår Meyer og Martin Veastad.  
  
Etter 3 møter har denne gruppen samlet seg rundt en ny løsning for NOFs kartarkiv. Løsningen er 
basert på videreutvikling av det allerede eksisterende kartarkiv.no, utviklet av Konkylie Data.  
  
Kort beskrivelse av kartarkiv.no  
Kartarkiv.no har pr i dag en person-innlogging med tilgang til klubbnivå. Hver klubb har en “høvding”, 
som tildeler rettigheter for klubbens kart. Kartene i løsningen låses til den som laster kartet ned for 
korreksjon. Ved opplasting får kartet automatisk nytt versjonsnr. og låsen løses opp. Alle involverte får 
melding når et kart lastes ned eller opp.  
Kartarkiv.no innehar også en egen modul for kartgodkjenning, som pr i dag brukes i Vestfold og 
Telemark.   
Kartarkiv.no ligger på server hos Henning Spjelkavik, som også drifter mange andre systemer for 
Norges orienteringsforbund.  
  
Framdrift  
Framdrift for selve prosjektet er skissert i vedlegg 1 til denne saken. Framdriftsoppsettet er angitt som 
antall uker uten bestemt dato, da det foreløpig er uvisst hva Kretsledermøtet beslutter, og når 
prosjektet kan starte. I oversikten vises nødvendige og ønskede endringer.  
  
Kostnader  
Domenet kartarkiv.no eies av Konkylie Data AS. Kartarkivløsningen er utviklet på dugnad og slik vil 
den forbli. Eventuelle utgifter til serverleie eller andre utgifter til prosjektet vil bli viderefakturert uten 
profitt.  
  
Diskusjon  
Vil kartarkiv.no, ut fra beskrivelsen over samt med de nødvendige og ønskede endringer presentert i 
framdriftsplanen, tilfredsstille de behov Norsk Orientering har til et felles kartarkiv?  
Er det andre forhold enn de som er beskrevet i sakspapirene NOF bør hensynta ved valg av løsning 
for kartarkiv?  
 
Prosjektplan for kartarkivet er vedlagt i sakspapirene. 
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Sak 8 Informasjonssaker 
 

8.1 Status fra toppidretten 

Saken fremlegges av Hanne Staff 
 

8.2 Turorientering og stolpejakt 

Saken fremlegges av Leif Størmer 
 

8.3 Info fra Miljø- og bærekraftsutvalget 

Saken fremlegges av Dag Ausen 
 

8.4 Status strategi 2022-2026 

Saken fremlegges av Leif Størmer 

 

Sak 9 Avslutning 
Kort oppsummering ved Leif Størmer. 


