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Strategi 2020  
 
Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen av Norsk Orientering. 
1 % av Norges befolkning skal i 2020 være aktive medlemmer av klubber tilsluttet Norges 
Orienteringsforbund.  
 
Målsettingen og strategien ble utarbeidet med bakgrunn i medlems- og klubbutviklingen, 
deltagelsen på konkurranser samt alderssammensetting i medlemsmassen. Strategien var gjenstand 
for en grundig høring i forkant av forbundstinget 2012. 
 
Hvert forbundsting står fritt til å sette mål og strategi for en ny Tingperiode. Intensjonen med 
strategien er å peke ut en retning for arbeidet og de strategiske veivalgene de påfølgende 
Tingperiodene. Det er derfor naturlig at Strategi 2020 blir stående som en ramme for nye vedtak på 
forbundstinget 2016.  
 
Målet og de strategiske virkemidlene som er presentert i Strategi 2020 ligger på et overordnet nivå 
og peker på områder som må prioriteres for å bygge opp under målsettingen. Dokumentet forplikter 
klubber, kretser og forbund til å utarbeide koordinerte og konkrete handlingsplaner som skaper kraft 
og gjennomføringsevne.  
 
Strategi 2020 underbygger Norges Idrettsforbunds idrettspolitiske dokument og de strategiske 
veivalg som ligger til grunn ved Det Internasjonale Orienteringsforbunds handlingsplaner.  
 
Visjon  
Idrettsglede for alle. 
 
Mål  
1 % av Norges befolkning skal i 2020 være aktive medlemmer i klubber tilsluttet Norges 
Orienteringsforbund.  
 
Virksomhetsidé  
Norsk orientering skal vokse gjennom gode idrettsopplevelser i og nær naturen.  
 
Slagord  
Vilt, vakkert og rått!  
 
Omdømmeverdier  

 Orientering gir grenseløse opplevelser, er i ett med naturen og fremmer aktiv bruk av 
naturen.  

 Orientering er mentalt og fysisk utfordrende og utvikler selvtillit, selvstendighet og økt 
livskvalitet for deltagerne.  

 Orientering fremmer likestilling av kvinner og menn, og er en inkluderende idrett.  

 Orientering er en dopingfri idrett med høy etisk standard.  

 Orientering fremmer ærlighet og fair play.  
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Strategiske veivalg 2016-2018  
Norsk Orientering skal prioritere de handlinger som gir best resultateffekt med tanke på 
hovedmålet. Veivalgene 4: Forenkling og 7: Økt synlighet skal ha et spesielt fokus, og skal 
gjenspeiles i alle Norsk Orienterings aktiviteter, i perioden 2016-2018.  
 
1. Tydelige fokus på hovedmålet  
Alle organisasjonsledd skal for perioden 2016-2018 utarbeide konkrete tiltaksplaner basert på 
Strategi 2020 med tydelige resultatmål og handlinger.  
 
2. Tydelige resultatmål med målinger  
Hovedmålet brytes ned i målbare størrelser for klubber og kretser, slik at det er sporbarhet i om 
tiltaksplanen gir ønsket effekt. Hver krets og klubb har i oppgave å bryte ned rekrutteringsmålene i 
tall, og konkretisere tiltak for å nå resultatmålene for sin krets og klubb.  
 
Prioriteringer av tiltak skal være faktabaserte og bygge på konkrete undersøkelser og målinger.  
 
3. Klubbutvikling og økt kompetanse  
Klubbene skal forsterkes igjennom systematisk utvikling slik at klubbene er organisert og har ledelse, 
trenere, kart og økonomi til å gjennomføre prioriterte aktiviteter.  
 
Klubber, kretser og forbund skal arbeide for å få ungdom til å engasjere seg i organisasjonsarbeidet, 
få utfordringer, og legge til rette for sosiale aktiviteter for ungdom.  
 
Klubbene skal tilbys kompetanseutvikling innenfor rekruttering, trenerutvikling, arrangement og 
kartarbeid. Kretsene skal utarbeide konkrete tiltaksplaner og tilrettelegge for nødvendige 
kompetansehevende tiltak.  
 
Klubbene skal aktivt arbeide for at alle deltagere på klubbaktiviteter tegner medlemskap.  
 
Forbundet skal tilrettelegge for kompetanseutvikling og rekrutteringsmodeller basert på beste 
praksis i klubbene. 
  

Hovedmål  
1 % av Norges befolkning skal i 2020 være aktive medlemmer i klubber tilsluttet Norges 
Orienteringsforbund.  
 
Målet kan omregnes til 50 000 medlemmer i 2020. Rekrutteringsaktivitet skal ha prioritet i hele 
organisasjonen i perioden.  
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4. Sikre lavere inngangsterskel for nye utøvere (Forenkle) 

 
5. Revitalisere svake klubber og regioner  
Klubber og regioner med svak eller ingen aktivitet skal få hjelp til å få i gang enkel 
orienteringsaktivitet, lokalt konkurransetilbud og turorientering.  
 
Forbundet skal iverksette tiltak i utvalgte områder med tanke på økt aktivitet. Forbund og kretser 
skal utarbeide ansvarsfordeling og tiltaksplaner med konkrete virkemidler for den enkelte region 
hvordan arbeidet skal gjennomføres.  
 
6. Forsterke kommunikasjon og samhandling  
Kommunikasjon internt i organisasjonen skal forsterkes og ansvarsområder tydeliggjøres.  
Det skal være tydelig og god kommunikasjon mellom organisasjonsleddene basert på åpenhet, 
lojalitet og tillit.  
 
Organisasjonen skal bevisst bruke elektroniske medier og kommunikasjonskanaler for å involvere og 
fremme effektiv kommunikasjon.  
 
Norsk Orientering skal sikre at alle kart er registrert i et felles kartregister med tanke på oversikt for 
offentlige myndigheter, forbund, kretser, klubber, utøvere og andre interessenter. Kartbasen skal 
sikre god tilgjengelighet og mulighet for distribusjon av kart.  
 
Det skal opparbeides god kommunikasjon og myndighetskontakt lokalt, regionalt og nasjonalt for å 
bidra til økt innflytelse for Norsk Orientering som samfunnsaktør.  
 
  

Inngangsterskelen for deltagelse skal være lav. Klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund 
skal prioritere å tilrettelegge for gode og tilgjengelige klubbaktiviteter og –treninger, og et godt 
miljø, for økt deltagelse og mestring for nye utøvere.  
 
Klubber og kretser tilsluttet Norges Orienteringsforbund skal tilrettelegge for et attraktivt lokalt 
og regionalt konkurransetilbud som fremmer deltagelse og mestring for nye utøvere.  
 
Kubber som tilbyr turorientering skal se til at deres tilbud er tilrettelagt for nye brukere, og 
synliggjøre og senke inngangsterskelen til tilbudet lokalt og via nettportalen turorientering.no.  

Norsk orientering skal støtte klubbene med gode modeller for rekruttering/utvikling, 
organisering, markedsføring og kommunikasjon tilpasset nye utøvere. Modellene skal baseres på 
erfaringer med beste praksis ute i klubbene. 
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7. Økt synlighet 

 
8. Sterk økonomi  
Norsk Orientering skal aktivt arbeide for å sikre at markedsrettigheter til aktivitet og konkurranser 
tilhører orienteringsidretten.  
 
Økonomiske tilskudd fra offentlige myndigheter skal fordeles med bakgrunn i tydelige kriterier 
basert på medlemstall og oppnådde resultat, slik at det fremmer økt aktivitet og forenkler 
administrasjon.  
  

 
I tillegg til hovedmålet skal Norsk Orientering kjennetegnes av:  

 Orientering er en attraktiv og synlig idrett.  

 Norsk Orientering har attraktive aktiviteter og treninger tilrettelagt for et mangfold av 
deltagere.  

 Norsk Orientering har et mangfold av lokale, regionale og nasjonale konkurranser som 
stimulerer til deltagelse og idrettsglede.  

 Norsk Orientering har en velfungerende organisasjon som rekrutterer og tar vare på 
medlemmene.  

 Norsk Orientering har en sterk toppidrett som utvikler talent og sikrer Norges posisjon som 
en av verdens ledende orienteringsnasjoner.  

Hele organisasjonen skal øke synligheten av alle orienteringsaktiviteter; fra turorientering til 
elitearrangementer. Aktivitetene skal markedsføres aktivt, og synliggjøres i samarbeid med 
partnere og egnede medier.  
 
Forbundet skal støtte klubbene med gode modeller for økt synlighet, markedsføring og 
kommunikasjon. Modellene skal baseres på erfaringer med beste praksis ute i klubbene.  
 
Forbundet skal påse at aktiviteter og konkurranser er tilgjengelig og synlig via felles IT-
plattformer.  
 
Forbundet skal arbeide for at nasjonale og internasjonale begivenheter er synlige i nasjonale så 
vel som lokale medier.  
 
Forbundet skal sikre at alle hovedarrangementer har en ramme som bidrar til økt anerkjennelse 
og synlighet lokalt, regionalt og nasjonalt.  
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Vedlegg 3  

Forslag til ny Lov for Norges Orienteringsforbund 

Fra styret 

   

LOV FOR NORGES ORIENTERINGSFORBUND 
 

Stiftet 1. oktober 1945. 

Ajourført etter Idrettstinget 2007, vedtatt på forbundstinget 28. februar 2010 og godkjent av 

NIF 14. mai 2010. Endret på forbundstinget 22.mars 2014. Ajourført etter lovnorm vedtatt av 

Idrettsstyret 22. oktober 2015. 

 

 

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

 

§ 1  Formål 

 

Norges Orienteringsforbunds (NOF) formål er å fremme orienteringsidretten i Norge og 

representere den internasjonalt.  

 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet 

skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2  Organisasjon 

 

NOF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer orienteringsidrett og er 

medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). 

Idrettslagene organiseres i orienteringskretser. 

 

NOF er medlem av NIF og International Orienteering Federation (IOF) og skal følge deres 

respektive regelverk og vedtak. NIFs lov gjelder for særforbundet uavhengig av hva som 

måtte stå i særforbundets egen lov.  

 

Opptak av nye idretter samt endring av særforbundets navn, må godkjennes av Idrettsstyret. 

Idrettsstyret avgjør om den nye aktiviteten er forenlig med NIFs formål og oppfyller NIFs 

definisjon av idrett. Ved avslag kan særforbundet fremme forslag om opptak av den nye 

idretten på Idrettstinget. 

 

NOFs anliggender ivaretas av:  

1. Forbundstinget, jfr.§ 14 

2. Forbundsstyret, jfr. § 20 

3. Komiteer, jfr. § 21 
4. Kretsledermøtet, jfr. § 22 

5. Orienteringskretsene, jfr. § 23 

6. Generalsekretæren, jfr. § 24 
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§ 3  Oppgaver og kompetanse  
 

NOF skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at det imøtekommer 

de krav og utfordringer orienteringsidrettens medlemmer, norsk idrett og internasjonal idrett 

stiller.  

 

NOF er den høyeste faglige myndighet for orienteringsidretten i Norge. Med faglig 

myndighet menes myndighet i saker som omfatter orienteringsidretten med følgende unntak:  

a) spørsmål av organisasjonsmessig art som er felles for flere idrettsgrener, 

b) spørsmål vedrørende barne- og ungdomsidrett som er felles for flere 

idrettsgrener, 

c) økonomisk kontroll i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav i. Dette er ikke til 

hinder for at NOF selv iverksetter kontrollrutiner, 

d) internasjonal representasjon i henhold til NIFs lov § 4-4 bokstav j. 

 

Samarbeid med idrettsorganisasjoner/utøvere utenfor NIF må være godkjent og underlagt 

kontroll av NOF.  

 

NOF kan innkalle til ekstraordinære ting og møter i kretser og lag, overta administrasjonen 

og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv, når det foreligger særlige grunner, jfr. NIFs 

lov § 2-3. 

 

§ 4 Medlemskap 

 

Alle idrettslag som organiserer orienteringsidrett og er medlem av NIF, har rett til å bli 

medlemmer av NOF. 

 

Søknad om medlemskap sendes NOF via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.  

 

§ 5  Kontingenter og avgifter 

 

Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter for sine medlemslag. 

 

Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på 

forbundstinget. Forbundsstyret kan frata idrettslag som skylder kontingent eller avgift for mer 

enn ett år etter forfall, medlemskapet i NOF, og anbefale overfor NIF at laget fratas 

medlemskap i NIF, jf. § 10-2 (3). 

 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE 

§ 6 Kjønnsfordeling  

Ved valg/oppnevning av styre, råd utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting, 

skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til 

kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det ved valg/oppnevning av mer enn tre 

personer skal velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også 

der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved 

beregningen av kjønnsfordelingen.  
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Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret 

innen én måned etter årsmøtet/tinget sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte/ting der 

nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til 

nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

 

Ved representasjon må den delegasjon som faktisk møter tilfredsstille bestemmelsen, hvis 

ikke mister organisasjonsleddet det antall representanter som mangler for å oppfylle 

bestemmelsen. 

 

Idrettsstyret kan pålegge organisasjonsledd å oppfylle bestemmelsen, herunder å innkalle til 

nytt årsmøte/ting eller foreta ny oppnevning. 

 

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

Det skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må 

være sendt til det organ som avgjør dispensasjonssøknaden innen 14 dager etter 

årsmøtet/tinget. Dispensasjon kan kun gis for én valgperiode/oppnevning av gangen.  

 

§ 7  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.  

For å ha stemmerett og være valgbar, må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag 

tilsluttet særforbundet i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene jf. NIFs lov § 

10-4. Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i 

overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 

 

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i NOF: medlem av 

forbundsstyret, valgkomité, kontrollkomité, revisor.  

Forslagsrett: 

a)  Forbundsstyret har forslagsrett til og på forbundstinget.  

b)  Et representasjonsberettiget organisasjonsledd, det vil si forbundsstyret, 

orienteringskretser og idrettslag har forslagsrett til forbundstinget, og dets 

representant(er) har forslagsrett på forbundstinget. 

 

c)  Møteberettiget komité/utvalg, jf. § 15 (4), har forslagsrett til forbundstinget i 

saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets 

representant(er) har forslagsrett på forbundstinget innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

 Talerett: 

a) Revisor har talerett på forbundstinget i saker som ligger innenfor sitt 

arbeidsområde.     

b)  Representant fra NIF har talerett på forbundstinget. 

c)  De aktives representant har talerett på forbundstinget i saker som berører 

eliteutøverne. Representanten skal velges av og blant utøvere som er i 

forbundets treningsgrupper i det året tinget finner sted. 
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§ 8  Valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker  
 

En arbeidstaker i et organisasjonsledd er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. i 

organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant 

ansettelse i organisasjonsleddet, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og 

kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.  

 

En arbeidstaker i et organisasjonsledd kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller 

oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.   

 

Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på person som har oppdragsavtale som kan 

sammenlignes med et ansettelsesforhold.  

 

Bestemmelsen er ikke til hinder for at organisasjonsleddet gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til organisasjonsleddets styre.  

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen, anses ikke som valgt eller 

oppnevnt.  

 

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det 

skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for 

én valgperiode/oppnevnelse av gangen.  

 

§ 9  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 

særforbundet  
 

En person som har en avtale med et organisasjonsledd som gir vedkommende en økonomisk 

interesse i driften av organisasjonsleddet, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite innen 

organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt, eller 

aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første 

setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsleddet. 

Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre 

tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.  

 

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes 

som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnet organisasjonsledd. Det kan 

heller ikke velges eller oppnevnes representant som har en tilsvarende tilknytning til det 

organisasjonsledd representasjonen skjer. 

 

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller 

oppnevnt. 

 

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen. Det 

skal så langt det er mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for 

én valgperiode/oppnevnelse av gangen. 
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§ 10  Inhabilitet  

 

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i NOF er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget 

for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

 a) når vedkommende selv er part i saken, 

 b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende 

linje eller i sidelinje så nær som søsken, 

 c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en 

part, 

 d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et 

organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

 

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å 

svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller 

noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 

inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.  

 

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i 

særforbundet.  

 

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte 

representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke 

vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.  

 

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse 

retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 

medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 

habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 

tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som 

gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller 

annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten 

vesentlig tidsspille eller kostnad.  

 

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part 

krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn 

til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til 

avgjørelse.  

 

§ 11  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 
 

Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i NOF vedtaksføre når et flertall av 

medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved 

stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.  
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Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte. Ved skriftlig saksbehandling 

sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For 

gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, 

og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne 

kunne høre og kommunisere med hverandre.  

 

Det skal føres protokoll fra styremøter. 

  

§ 12  Refusjon av utgifter. Godtgjørelse  

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i 

forbindelse med utførelsen av vervet.  

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

 

Godtgjørelse til styret og generalsekretær/daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 

regnskap.  

 

 

III. ØKONOMI 

 

§ 13  Regnskap, revisjon, budsjett mv.  

 

NOF er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal følge regnskapsloven og revisorloven. 

Regnskapsåret skal følge kalenderåret. 

 

NOF skal engasjere statsautorisert/registrert revisor og velge en kontrollkomité. 

Kontrollkomiteens oppgaver følger av § 21.   

 

Bankkonti skal være knyttet til NOF og skal disponeres av to personer i fellesskap. 

Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer. 

 

På forbundstinget skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet og et langtidsbudsjett på minst to år. Budsjettet skal være realistisk, og 

resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det 

vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. For 

særforbund som ikke avholder ordinært forbundsting hvert år, fastsetter styret årlige 

budsjetter innenfor rammen av langtidsbudsjettet, og hvis hensiktsmessig fremlegges disse på 

eventuelle ledermøter eller tilsvarende i perioden mellom tingene.  

 

Årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. 

Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer og 

generalsekretær.  

 

NOF kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med 

betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal 

opplyses i note til årsoppgjøret. NOF kan dog delta i NIFs konsernkontoordning etter søknad 

fra NOF og beslutning fra Idrettsstyret.  
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Disposisjoner, herunder låneopptak, av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 

forhold til forbundets størrelse eller virksomhet, skal vedtas av forbundstinget.  

 

 

IV. TING, STYRE, UTVALG MV.  

 

§ 14  Forbundstinget 

 

NOFs høyeste myndighet er forbundstinget som avholdes hvert andre år i februar/mars på det 

sted som forbundsstyret bestemmer.  

 

Tinget innkalles av styret med minst 4 måneders varsel til de orienteringskretser og idrettslag 

som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres 

tilgjengelig på forbundets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det framgå 

at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest 3 uker før tinget.  

 

Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til styret senest 10 uker før tinget. 

Foreløpig saksliste, inklusive alle innkomne forslag gjøres tilgjengelig for orienteringskretser 

og idrettslag innen 8 uker før tinget. Fullstendig saksliste og andre nødvendige 

saksdokumenter med forslag til tinget må være gjort tilgjengelig senest 3 uker før tinget.  

 

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av innkalling 

og godkjenning av sakslisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan 

behandles.  

 

Tinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

 

På forbundstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er 

oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 

når 2/3 av de stemmeberettigete representantene vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 15  Representasjon på forbundstinget 

 

På særforbundstinget møter med stemmerett: 

a) Forbundsstyret 

b) Lederen i hver orienteringskrets, eventuelt nestlederen eller styremedlemmer 

dersom leder er forhindret fra å møte. 

c) Representant(er) fra idrettslagene innen orienteringskretsene etter følgende 

skala: 

Orienteringskretser med medlemstall som av NOFs samlede medlemstall 

tilhører prosentintervallet:  

fra 0 til og med 3,9 - 1 representant  

fra 4,0 til og med 7,9 - 2 representanter  

fra 8,0 til og med 11,9 - 3 representanter  

fra 12,0 til og med 15,9 - 4 representanter  

fra 16,0 og over - 5 representanter  

Medlemstallet regnes pr. siste årsrapport før innkalling sendes ut*.  
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(* Slår to eller flere kretser seg sammen, møter den sammenslåtte krets på 

første forbundsting etter sammenslåing med det antall idrettslagsrepresentanter 

de opprinnelige kretsene ville hatt etter medlemstall i siste årsrapport før 

sammenslåingen fant sted.) 

 

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært kretsting, eller oppnevnt av 

kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget. Representantene må ha skriftlige og underskrevne 

fullmakter fra sin krets for å kunne godkjennes av forbundstinget. 

  

Ved forbundsstinget benyttes reiseutgiftsfordeling (ikke diett). Reisen beregnes fra fast 

reisested i kretsen, fastsatt av forbundsstyret. Reisen skal foretas på billigste reisemåte, med 

mindre forbundsstyret har gitt samtykke til annen reisemåte. 

 

Videre møter uten stemmerett: 

a) Kontrollkomiteens medlemmer 

b) Valgkomiteens medlemmer 

c) Revisor 

d) De aktives representant. Representanten skal velges av og blant utøvere 

som er i forbundets treningsgrupper i det året forbundstinget finner sted 

 

§ 16  Ledelse av forbundstinget 

 

Forbundstinget ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller referent behøver å være 

valgt/oppnevnt representant. Det kan velges flere dirigenter og referenter. 

  

§ 17  Forbundstingets oppgaver 

 

Forbundsstinget skal:  

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge  

a) en eller flere dirigenter 

b) en eller flere referenter  

c) redaksjonskomite på tre medlemmer 

d) to representanter til å underskrive protokollen. 

4. Behandle forbundets årsmeldinger 

5. Behandle forbundets regnskaper i revidert stand. 

6. Behandle forslag og saker. 

7. Fastsette kontingent og avgifter. 

8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett. 

9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere forbundets regnskaper. 

10. Foreta følgende valg 

a) President  

b) Visepresident 

c) Styremedlem 

d) Styremedlem med særlig ansvar for breddeidrett og opplæring  

e) Styremedlem med særlig ansvar for teknisk sektor  

f) Styremedlem med særlig ansvar for toppidrett  

g) To varamedlemmer til forbundsstyret  



 
 
 

9 

h) Kontrollkomité bestående av leder, nestleder og ett medlem med to 

varamedlemmer  

i) Representanter og vararepresentanter til ting og møter i de organisasjoner 

NOF er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

j) Valgkomité bestående av leder, nestleder og ett medlem med to 

varamedlemmer  

 

President, visepresident og medlemmer til Forbundsstyret og andre tingvalgte 

organer velges enkeltvis. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved 

skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

 

§ 18 Stemmegivning på forbundstinget 
 

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen 

kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.  

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. 

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på 

stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte 

kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene 

anses som ikke avgitt.  

 

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte 

stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved 

omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke 

tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått 

mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter 

denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, 

avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

§ 19  Ekstraordinært forbundsting 

 

Ekstraordinært forbundsting innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: 

 

a) Vedtak av forbundstinget. 

b) Vedtak av forbundsstyret. 

c) Vedtak av Idrettsstinget eller Idrettsstyret. 

d) Skriftlig krav fra orienteringskretser og idrettslag som på siste forbundsting 

representerte ¼ av de stemmeberettigede representanter.  

Ekstraordinært ting innkalles direkte overfor de representasjonsberettigede.  

Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være 

gjort tilgjengelig på forbundets internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfeller 
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skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte, og 

dokumentene skal være gjort tilgjengelige på innkallingstidspunktet. 

Et ekstraordinært forbundsting er vedtaksført med det antall godkjente representanter som 

møter.  

Et ekstraordinært forbundsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i 

kravet om innkalling av det ekstraordinære forbundstinget.  

 

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære tinget hhv. under 

godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære tinget er lovlig 

innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 

 

§ 20  Forbundsstyret 

 

NOF ledes og forpliktes av forbundsstyret som er NOFs høyeste myndighet mellom 

forbundstingene.  

 

Forbundsstyret skal: 

a) Iverksette forbundstingets og NIFs vedtak og bestemmelser. 

b) Forestå forbundets daglige ledelse, representere dette utad og utøve dets 

faglige myndighet. 

c) Påse at forbundets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar 

med de vedtak som er fattet på forbundstinget eller av overordnet 

organisasjonsledd, og sørge for at særforbundet har en tilfredsstillende 

organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig 

økonomistyring. 

d) Arbeide med saker som er nevnt i § 3. 

e) Oppnevne utvalg, råd og komiteer etter oppdrag fra tinget eller som styret 

finner påkrevet, samt utarbeide mandat/instruks for disse. 

f) Vedta delegeringsreglement.  

g) Inngå avtaler om mediarettigheter knyttet til orienteringsaktiviteter, jfr. § 27 

og NIFs lov § 14.  

h) Bestemme administrasjonsordningen, ansette generalsekretær, fastsette lønn 

og arbeidsinstrukser for de tilsatte og bestemme hvem som kan forplikte 

forbundet økonomisk.  

i) Fastsette regler og satser for tillitsvalgtes godtgjørelse, jfr. § 12.  

j) Oppnevne representanter til internasjonale møter og kongresser, og foreslå 

aktuelle kandidater til IOFs styre og underliggende komitéer.  

k) I samråd med norsk medlem av IOFs styre og komiteer diskutere NOFs 

standpunkt i internasjonale idrettspolitiske og idrettsfaglige saker.  

l) Følge opp saker om forgåelser og overtredelse av dopingreglene i henhold til 

NIFs lov kapittel 11 og 12, jfr § 25.  

m) Ha det overordnede ansvar for utarbeiding av terminliste.  

n) Bestemme tid, sted og deltakerantall for Norgesmesterskap og likeartede løp, 

oppnevne teknisk delegert og overvåke organisasjonsmessige opplegg for 

disse konkurransene.  
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o) Vedta retningslinjer for deltakelse i internasjonale mesterskap, landskamper og 

internasjonale konkurranser, fastsette troppenes størrelse, ta ut 

representasjonsløpere og oppnevne ledere.  

p) Utarbeide årsberetning og regnskap samt forslag til langtidsplan og 

langtidsbudsjett, bestemme tid og sted for Forbundstinget og sørge for 

innkalling og de nødvendige forberedelser til dette.  

q) Arbeide for at tvister med tilknytning til NOF eller underordnede 

organisasjonsledd med endelig virkning søkes løst innen NOFs egne styrende 

og dømmende organer. 

 

Forbundsstyret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer 

for dette. 

 

Forbundsstyret skal avholde møter når presidenten bestemmer det eller minst to 

styremedlemmer forlanger det. 

 

Til styrets møter innkalles norsk medlem av IOFs styre og komiteer når internasjonale saker 

og spørsmål skal behandles. Representantene møter med tale- og forslagsrett, men ikke 

stemmerett.  

 

§ 21  Faste komiteer 

 

Kontrollkomité   

 

a) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med særforbundets økonomi. Kontrollkomiteen skal 

påse at særforbundets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og 

økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med 

særforbundets lov og beslutninger fattet av særforbundstinget. Kontrollkomiteen skal 

videre forsikre seg om at særforbundets interne økonomiske kontroll er 

hensiktsmessig og forsvarlig.  

 

b) Kontrollkomiteen skal påse at særforbundets regnskapsførsel er pålitelig og at dets 

årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for særforbundets drift og 

finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere 

særforbundets finansielle stilling, forvaltning og drift.  

 

c) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og 

utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte 

revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har 

utført der den finner det hensiktsmessig.  

 

d) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til 

særforbundstinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/ årsregnskapene og 

særforbundets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, 

forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.  

 

e) For særforbund som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en beretning til 

det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den 
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finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til særforbundets styre 

og revisor.  

 

f) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som 

den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver 

kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike 

tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle 

økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor. 

 

 

Valgkomité:  

 

Valgkomiteen velges på forbundstinget på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal 

legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på tinget. 

Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen. 

Innstillingen skal foreligge så tidlig at den kan sendes tingrepresentantene innen tre uker før 

forbundstinget. 

 

§ 22 Kretsledermøtet  

 

Kretsledermøtet består av forbundsstyret og kretslederne eller kretsstyremedlemmer med 

fullmakt fra kretsstyrene. Kretsledermøtet avholdes minst en gang i tingperioden og 

sammenkalles av forbundsstyrets leder eller når minst halvparten av kretslederne forlanger 

det.  

 

Kretsledermøtet innkalles av styret med minst 4 måneders varsel. Innkallingen kan henvise til 

at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på forbundets internettside eller på annen forsvarlig 

måte. I så fall skal det framgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelig senest 3 uker før 

tinget.  

 

Forslag som skal behandles på kretsledermøtet må være sendt til styret senest 10 uker før 

møtet. Forslag kan fremmes av forbundsstyret og orienteringskretsene. Foreløpig saksliste, 

inklusive alle innkomne forslag gjøres tilgjengelig for orienteringskretser og idrettslag innen 

8 uker før kretsledermøtet. Saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til 

møtet må være gjort tilgjengelig senest 3 uker før kretsledermøtet. Forslag til endringer i 

konkurransereglene og likestilte regler som ikke er ført opp på utsendt sakliste kan ikke tas 

opp til behandling.  

 

Kretsledermøtet er vedtaksført med det antall styremedlemmer og godkjente 

kretsrepresentanter som møter.  

 

Kretsledermøtet skal vedta regler som angår arrangementer innen o-idretten og 

forutsetningene for slike arrangementer, med unntak av hvilke NM og likeartede løp som skal 

arrangeres. Et mindretall på minst 1/3 av de stemmeberettigede kan bringe saken inn for 

forbundstinget til endelig avgjørelse.  

 

Kretsledermøtet skal videre drøfte aktuelle saker og kan vedta henstillinger og gi 

forbundsstyret råd i de saker det ønsker.  
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§ 23 Orienteringskretsene  

 

En orienteringskrets består av de idrettslag innen kretsens grenser som er tilsluttet NOF. 

Kretsen er mellomledd mellom lagene og NOF. Kretsenes anliggender ivaretas av:  

1) Kretstinget  

2) Kretsstyret  

3) Utvalg og tillitsvalgte med spesielle oppgaver, valgt av kretstinget eller oppnevnt av styret.  

 

§ 24 Generalsekretæren  

 

NOFs generalsekretær er leder av NOFs administrasjon. Generalsekretæren er ansvarlig for 

alle administrative funksjoner innen NOF og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som 

er truffet av forbundsstyret. For øvrig arbeider generalsekretæren etter instruks utarbeidet av 

forbundsstyre. Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett på forbundstinget, 

kretsledermøter, styremøter og møter i alle komitéer og utvalg. 

 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 25  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og 

konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker 

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, 

straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12. 

 

§ 26  Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet 

 

Avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet reguleres i NIFs lov kapittel 13. 

 

§ 27  Idrettens markeds-, medie- og arrangementsrettigheter 

 

Markeds-, medie- og arrangementsrettigheter reguleres i NIFs lov kapittel 14.  

 

§ 28  Bestemmelser om konkurranseforbud 

 

Idrettsstyret og styret i særforbundet kan nekte organisasjonsledd og medlem av 

organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet 

gjennom deltakelse, medlemskap, eller samarbeid med andre rettssubjekter. Nektelse krever 

saklig grunn. 

 

Konkurranseregler og nærmere regler om startberettigelse skal fastsettes av Kretsledermøtet. 

 

§ 29  Lovendring 

 

Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært forbundsting etter å ha vært 

oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
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Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av 

særforbundet selv trer ikke i kraft før de er godkjent av Idrettsstyret. Godkjenningen er 

begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.  

 

I forbindelse med godkjenningen kan Idrettsstyret pålegge nødvendig endring for å unngå 

motstrid med NIFs regelverk.  

 

Endringer i §§ 29 og 30 kan ikke vedtas av særforbundet selv med mindre endringene følger 

av NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

 

§ 30  Oppløsning – Sammenslutning – utmelding  

 

Forslag om oppløsning av NOF må først behandles på ordinært forbundsting. Blir oppløsning 

vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært forbundsting tre måneder senere. For 

at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. 

 

Ved oppløsning eller annet opphør av forbundet, tilfaller forbundets overskytende midler 

etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved utmelding eller tap av medlemskap 

tilfaller NOFs eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig 

støtte/spillemidler til disse eiendeler.  

 

Sammenslutning med annet forbund anses ikke som oppløsning. Vedtak om sammenslutning 

og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om 

lovendring, jf. § 29. 



 

Vedlegg 4 

 
 

 
Til 
Østfold O-krets 
v/ leder Jens Erik Mjølnerød 

          Halden 23.09.2015 

 

Forslag til Kretsledermøtet fra Halden SK  
 

Halden SK oppfordrer Østfold O-krets til å fremme følgende 2 forslag til NOF sitt kretsledermøte. 

Begge forslag har blitt behandlet i Halden SK sitt Toppidrettsutvalg, og blitt vedtatt i o-gruppe møtet 

23.9. 

 

Endring av angitte vinnertider i Regler for NM og Hovedløp 

(Ref: (http://www.orientering.no/omnorskorientering/Documents/Orientering%20-

%20Regler%20for%20NM%20og%20HL%20oppdatert%20etter%20Tinget%202014.pdf) 

 

De angitte vinnertider for NM øvelser for D21 og H21 (lang og sprint) er i dag ulik de angitte 

vinnertider i IOF sine konkurranseregler (Ref §16.9 i: http://orienteering.org/wp-

content/uploads/2010/12/Competition-Rules-for-IOF-Foot-Orienteering-Events-May-2015.pdf) 

Angitte tider er som: 

 NOF H21 IOF H21 NOF D21 IOF D21 

Lang 90 min 90-100 min 65 min 70-80 min 

Mellom 30-35 min 30-35 min 30-35 min 30-35 min 

Sprint 13-15 min 12-15 min 13-15 min 12-15 min 

   

Halden SK mener at vinnertidene i NM bør samsvare med de angitte vinnertidene i et VM. Dette for 

at løpere som deltar i NM skal ha muligheten til å konkurrere under samme tidsrammer som på VM. 

Spesielt gjelder dette langdistansen for damer. Et poeng er også at vinnertidene i NM brukes som mal 

som vinnertider i andre løp. Det blir dermed få muligheter for løpere å forberede seg på de 

internasjonale betingelsene gjennom løp i Norge. En observasjon er også at den angitte vinnertiden for 

damer langdistanse er betydelig kortere i NOF sine regler enn i IOF sine regler. Dette til tross for at 

det ikke er angitt noen argumentasjon for hvorfor norske damer skal ha kortere vinnertid enn hva 

damer har internasjonalt. 

 

Forslag 

De angitte vinnertider for NM øvelsene langdistanse og sprint for D21 og H21 endres til IOF sine 

angitte vinnertider (jfr tabellen over).  

 

Sekundært forslag 

Dersom endringen ikke støttes foreslås sekundært at vinnertiden for langdistanse D21 endres fra 65 

minutter til 70 minutter. 
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Endring av angitte startintervall i Regler for NM og Hovedløp 

(Ref: (http://www.orientering.no/omnorskorientering/Documents/Orientering%20-

%20Regler%20for%20NM%20og%20HL%20oppdatert%20etter%20Tinget%202014.pdf) 

 

I reglene er de angitte startintervaller for NM langdistanse satt til 2 minutter. For internasjonale løp (se 

IOF konkurranse regler appendiks 6) er det angitte startintervall på langdistansen 3 minutter. Dette til 

tross for at startfeltet også kan være større enn i NM. En observasjon er også at si reglene for NM natt 

er startintervallet satt til 3 minutter så lenge deltagerantallet er lavere enn 60. Dette er til tross for at 

NM natt arrangeres på en tid av døgnet hvor noen kunne ønske et kortere arrangement. 

 

Gjennom flere analyser er det påvist at startintervallet har stor innflytelse på rettferdigheten av en 

konkurranse. Ved å øke startintervallet fra 2 minutter til 3 minutter reduseres graden av 

samløping/henging betydelig.  

 

En ser også at startintervallene i NM påvirker startintervallene som brukes i mindre løp i Norge. En 

endring i NM vil forhåpentligvis ha en positiv endring på at startintervallene også økes i mindre løp 

(og for flere aldersklasser). 

 

Forslag 

Det angitte startintervall for NM øvelsen langdistanse for D21 og H21 endres fra 2 minutter til 3 

minutter, men underbetingelse at «Startintervallet settes til 2 min hvis deltakertallet overskrider 60 

løpere». 

.  
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Til: Norsk Orientering v/ Styret 

Kopi: Lasse Arnesen, Ivar Haugen, Jan Arild Johnsen, Bernt O Myrvold, Håvard Tveite, AOOK 

(kretsstyret) 

Fra: AOOK  

 

Forslag fra AOOK  
om saker til behandling pa  o-tinget 2016 

 

1. Det foreslås at o-tinget behandler og godkjenner en revidert utgave av Regler for 

kartarbeid 

 

Det foreslås videre en endring i regler, en endring i skjema og en endring i veiledning: 

2. Regler for kartarbeid punkt 4 

3. Formalisering av VDG-arbeid (gjennom utvidet anmelding av kart) 

4. Utvidelse av Arrangørveileder med VDG-krav 

 

1. Regler for kartarbeid 

Sammendrag 
Det er behov for en godkjenning av reviderte Regler for kartarbeid tilpasset reviderte 

konkurranseregler, samt dagens teknologi og praksis.  

Bakgrunn 
Konkurransereglene er revidert flere ganger siden gjeldende versjon av Regler for kartarbeid ble 

vedtatt. Det er derfor behov av en harmonisering av disse to regelsamlingene. I tillegg er 

teknologi og praksis for kartarbeid endret de siste årene. Vi kjenner til at NOFs kartutvalg har 

arbeidet med revisjon av gjeldende tekst og ønsker at resultatet av dette danner grunnlaget for 

behandlingen. 

Forslag 
Styret oppfordres til å legge fram kartutvalgets forslag til reviderte Regler for kartarbeid til 

behandling. 

2. Regler for kartarbeid, punkt 4 

Sammendrag 
Reglene foreslås modernisert slik at et landsomfattende o-kartregister innføres. 



Bakgrunn 
O-kartregisteret har nå eksistert i beta-utgave i mange år og kan etter AOOKs mening oppfylle en viktig 

misjon ved å holde kontroll over kartområder, klubbenes interesseområder (inkludert samarbeid) og 

godkjennings- og utgivelses-status. O-kartregisteret kan også utvides til å oppfylle flere fomål. 

Dagens regeltekst 

4 Kartarkiv 

4.1 Lag som har utarbeidet o-kart, bør ha et kartarkiv. 

4.2 Kretsstyret skal utarbeide og holde vedlike et kartarkiv for kretsen. Kartarkivet 

skal inneholde minst 2 eksemplarer av alle o-kart som utgis i kretsen. 

4.3 Ved utgivelse av nye og revisjon av eksisterende o-kart skal laget sende minst 10 

eksemplarer til kretsen. For kart utgitt 1. halvår er fristen 1.7 og for kart utgitt 2. halvår 

er fristen 31.12. Kretsen fordeler kartene videre slik: 

- Kretsens arkiv minimum 2 eks. 

- Norges Orienteringsforbund minimum 3 eks. 

- Fylkeskartkontoret minimum 2 eks. 

- Fylkets Idrettskonsulent minimum 1 eks. 

- Idrettskretsen minimum 1 eks. 

- Kommunens kulturadministrasjon minimum 1 eks. 

Dersom kartet dekker områder som ligger i to eller flere kommuner/fylker sendes kart 

til de nevnte organer i alle kommuner/fylker.  

Problemstillinger med dagens regeltekst 
Veldig få klubber trykker kart lenger. Kart har ikke vært sendt vår krets på årevis. 

Forslag til ny regeltekst 
4. Kartregistrering 

4.1 Forbundet vedlikeholder et nasjonalt kartarkiv, i tråd med kartutvalgets offentlig 

tilgjengelige krav 

4.2 Laget registrerer kart i kartarkivet før laget anmelder kart til kretsen (Områdeavgrensning, 

kartstandard, planlagt utgivelsesår/-tidspunkt) 

4.3 Kretsen vedlikeholder kartets godkjenningsstatus (Terrenggodkjenning, kartgodkjenning, 

godkjenningsnummer mm.) 

3. Formalisering av VDG-arbeid 

Sammendrag 
AOOK foreslår at Kartanmeldingsskjemaet utvides med rapportering om VDG-arbeid. 

Bakgrunn 
AOOK har de siste årene jobbet med VDG spørsmål. Vi har oppnådd godt samarbeid med 

FMOA og Oslo BYM. 

Det er viktig for oss at vi unngår brudd på VDG bestemmelsene. I vinterhalvåret 2014/15 tok vi 

opp VDG på møter med lagenes kartansvarlige, med laglederne og på årsmøtet. Klubber som 

anmelder kart må fortelle om status for sitt VDG arbeid ved å fylle ut skjemaet vedlagt (vedlegg 

1). Skjemaet gjør det enkelt å få oversikt og gjør det lettere for styret og kretsen å følge opp.  

Siden kart i vår krets ofte brukes av flere arrangører er det mest effektivt at ansvaret for VDG 

kartlegging ligger hos kartutgiver. Kartutgiver plikter å fortelle alle arrangører om sårbare 

områder, mulige samlingsplasser etc. 



Nåværende regeltekst (regler for kartarbeid) 
6.1 Før arbeidet med o-kart tar til, skal laget informere viltnemnda og organer og 

organisasjoner som representerer grunneier-, vilt-, frilufts- og naturverninteresser (se 

Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere). 

9.2 Ved salg av o-kart til arrangører av o-aktivitet, skal o-laget informere kjøperen om 

bestemmelsene i Friluftsloven og "Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til 

naturmiljø og rettighetshavere" og om spesielle forhold knyttet til bruken av det 

aktuelle terrenget. 

Forslag til justering av skjemaet for anmelding av kartarbeid 
AOOK finner dagens regler dekkende, men ber om at kartanmeldingen formaliserer disse 

bestemmelsene, ved at skjemaet utvides med rapportering om VDG-arbeid (se vedlegg 1). 

4. Utvidelse av Arrangørveileder med VDG-krav 

Sammendrag 
AOOK foreslår at Arrangørveiledningen utvides med noen (krav-)punkter om VDG. 

Bakgrunn 
AOOK har de siste årene jobbet en god del med VDG-spørsmål. Vi har oppnådd godt samarbeid 

med bl.a. Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) og Bymiljøetaten i Oslo kommune (Oslo 

BYM). 

Det er viktig for oss at vi unngår brudd på VDG-bestemmelsene. I vinterhalvåret 2014/ 2015 tok 

vi opp VDG på møter med lagenes kartansvarlige, med laglederne og på årsmøtet. Ifm 

planlegging av lagledermøtet i AOOK 7/10 kommenterte forbundet (Johnsen) at VDG bør være 

et av temaene under arrangørdelen av lagledermøtet.  

Hvordan møtte AOOK forbundets utfordring? 
Under lagledermøtets punkt Arrangementer 2016 vil arrangørene bli bedt om å følge opp VDG. 

Siden kart i vår krets ofte brukes av flere arrangører er det mest effektivt at ansvaret for VDG-

kartlegging ligger hos kartutgiver. Kartutgiver plikter å fortelle alle arrangører om sårbare 

områder, mulige samlingsplasser etc. Ut fra denne informasjonen plikter arrangøren og særlig 

løypeleggeren å legge løypene slik at VDG-problemer unngås. Arrangørene informeres om sitt 

ansvar og det henvises til litteratur tilgjengelig, bla løypeleggerbokas kapittel om VDG. 

Forslag til justering av arrangørveilederen 
I arbeidet med presentasjonen har vi sett at Arrangørveiledningen, som ellers er meget utfyllende 

og god, burde hatt med noen flere punkter om VDG (forslagene angitt med rød tekst): 

 

Punkt 3.1.2 Løpsleder: 
«Lenge før løpet» 

 Velge kartområde, samlingsplass 

 Avtale samlingsplass og parkering med grunneiere 

 Gjennomgå aktuell litteratur, lover og regler 

- VDG-avtale 

- Konkurranseregler osv. 

 For større løp (=kretsens løp) kommer i tillegg: 

– Påse at arbeidet med kartet er i gang 

– Påse at VDG-arbeidet er i gang (Oppfølgingsskjema) 



 

Punkt 3.10 Løypelegging: 

«Lenge før løpet» 

 Gjennomgå aktuell litteratur, lover og regler 

- VDG-avtale 

- Konkurranseregler, osv. 

 Legge løyper  

- Planlegge VDG-hensyn 

- Soner 

- Gjennomgående løpsretning 

- Lommer, spesielle hensyn 

- Grader av tiltak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 1: 



Mal for planlegging og oppfølging av kontakt med rettighetshavere for kartområde 

Denne malen kan benyttes for planlegging ved å fylle inn når aktivitet er planlagt, og som 

dokumentasjon på faktisk status ved å fylle inn når aktiviteten er utført og status. Malen kan benyttes av 

styret i klubben for å holde oversikt over faktisk VDG status. 

Ved anmelding av kart bes det om at malen minimum er utfylt med planlagte datoer. 

Ved kontroll av kart bes det om at malen er fylt ut med faktisk status. Ved bruk av autorisert 

kartprodusent sendes ferdig kart til anleggsrådet, og utfylt mal følger med kartet. 

Som faktisk status regnes først og fremst informasjon som kan dokumenteres elektronisk, eller skriftlig 

tilbakemelding fra rettighetshaver. Et møte kan dokumenteres ved at innkalling er sendt elektronisk, og 

det er skrevet referat som er sendt elektronisk. Et referat behøver kun å være liste av deltakere og 

«Ingen vesentlige merknader mottatt». 

Feltet «Forespørsel til høyere nivå» benyttes ved manglende respons eller konflikt. AOOK anleggsråd ber 

da om å bli informert. 

Dersom en type rettighetshaver ikke er representert i området påføres «Ikke representert». Dersom 

rettighetshaveren er representert, men ikke er organisert i lokalt lag, tas saken opp på høyere nivå. 

Eksempelvis hvis det ikke er Naturvernforening i kommunen, tas saken opp med NOA 

(Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (noa@noa.no). 

Kartområde (Ref anmelding for eksakt utstrekning): 

 

Rettighetshaver 
(ref VDG 
avtalen) 

Informasjon 
sendt dato 

Tilbakemelding Status på 
eventuelle 
konflikter 

Forespørsel 
til høyere 
nivå  

Vedlagt 
dokumentasjon 

Forvaltning 
(kommunens 
miljøvern- 
konsulent osv.) 

     

Bondelag  
 

     

Bonde- og 
småbrukerlag 

     

Jeger og Fisk 
 

     

Naturvern-
forbund 

     

Skogeierlag/ 
Grunneierlag 

     

Almenning 
 

     

Norskog/ 
Statskog 

     

 
Øvrige kommentarer: 

 



Regler for kartarbeid 19.11.2006 Forslag til nye regler endring Begrunnelse 
   
(jfr. NOFs lov § 17)  
Vedtatt av Kretsledermøtet 19.11.2006 

(jfr. NOFs lov § 18) NOF:   

Reglene for kartarbeid tilpasses de endringer som er 
gjort i NOFs lov. 

   
1 Reglenes virkeområde   
1.1 Alt kartarbeid som utføres av NOF lag/kretser 

tilsluttet NOF skal skje i samsvar med disse reglene 
 Uendret 

1.2 Kretstinget kan vedta utfyllende retningslinjer for 

kartarbeidet i vedkommende krets innenfor rammen av 
NOFs regler 

 Uendret 

1.3 Reglene omfatter alle typer kart til orienteringsformål 

som dekker mer enn ca. 1/4 km²: vanlige 
konkurransekart, sprintkart, ski-o-kart, gatekart, turkart 
og ulike typer instruksjonskart. 

1.3 Reglene omfatter alle typer kart som omfattes av 

IOFs kartnormer.  

NOF:   

Det finnes mange grener og distanser. Det tas høyde for 
dette i regelverket ved at §1.3 henviser til IOFs ulike 
kartnormer. 
 
Vi slipper å ajourføre regelverket dersom IOF gjør 
endringer, eller NOF tar opp nye grener. 
 

 
Na, K 1.4 Forbundsstyret kan gi dispensasjon fra 

kartreglene for enkeltarrangement. 

NOF: 

Forbundsstyret gis samme fullmakter til å tolke og 
utdype regler for kartarbeid som de har i 
konkurransereglene (§§ 1.4 og 1.5). 
 
Med konkurransereglene og kartreglene som likestilte 
regler er det rimelig at forbundsstyret også gis de 
samme fullmaktene. 
 
 

 
1.5 Forbundsstyret kan vedta utfyllende retningslinjer for 

kartarbeid 

   

2 Organisasjon   

2.1 Kartarbeidet administreres av følgende organer:  

1. Forbundsstyret  
2. Fagkomité med kartarbeid som arbeidsområde  
3. O-kretsenes styre  
4. Råd i kretsene med kartarbeid som arbeidsområde 
(nedenfor kalt kretsanleggsråd)  
5. Lag 

2.1 Kartarbeidet administreres av følgende organer: 

1. Forbundsstyret  
2. Eventuelt ansatte eller utvalg som styret utpeker 
3. O-kretsenes styre  
4. Eventuelt råd, utvalg eller person som kretsen eller 
kretsens styre velger/utpeker 
5. Lag 

NOF:  

Kretser og klubber stilles friere til å organisere 
kartarbeidet som de finner hensiktsmessig.  
 
Lokale forhold varierer mye. Det er derfor rimelig at 
kretsene gis stor frihet til å organisere seg slik de selv 
finner best. Gjelder §§ 2.4, 2.5, 2.6 og 5.1. 
 



2.2 Forbundsstyret er høyeste instans i kartarbeidet.  Uendret 

2.3 Fagkomitéen skal avlaste styret i kartsaker, arbeid 

med utvikling av o-kart, kartnorm og kartplaner, samt 
behandle saker og spørsmål omkring dette. 

2.3 Fagansatte eller kartutvalg kan avlaste styret i 

kartsaker, arbeid med utvikling av o-kart, kartnorm og 
kartplaner, samt behandle saker og spørsmål omkring 
dette. 

NOF:  

Fagkomité er ikke en del av NOF’s lover.NOFs lov 
endret ? 

2.4 O-kretsens styre er høyeste instans i kartarbeidet på 

kretsplan. Kretsstyret kan delegere 
avgjørelsesmyndighet for kartsaker som det er pålagt å 
behandle til kretsanleggsrådet. 

2.4 O-kretsens styre er høyeste instans i kartarbeidet på 

kretsplan. Kretsstyret kan delegere 
avgjørelsesmyndighet for kartsaker som det er pålagt å 
behandle. 

NOF:  

Tatt ut   ..  til kretskartrådet 
 
Kretser og klubber stilles friere til å organisere 
kartarbeidet som de finner hensiktsmessig.  
 

2.5 Kretsanleggsrådet bistår, stimulerer og kontrollerer 

kartarbeidet i o-kretsen.  
 
Kretsanleggsrådet skal søke samarbeid med 
fylkeskartkontoret. 

2.5 Kretsen bistår, stimulerer og kontrollerer 

kartarbeidet i o-kretsen. 
 

NOF:  

Tidligere 2.5 er splittet i 2.5 og 2.6 
 
Naturlig å dele dette da det er to forskjellige oppgaver. 2.6 Kretsen skal søke samarbeid med fylkeskartkontoret 

2.6 Hvert lag som utarbeider o-kart skal ha en kartleder 

som er lagets kontaktperson i kartsaker. 
2.7  Nytt nummer, uendret tekst 

   

3 Opphavsrett og bruksrett til o-kart   

3.1 Utgiveren (lag, skole, krets e.l.) har opphavsretten til 

kartet. 
 Uendret 

3.2 Et o-kart skal kunne brukes av flest mulig. Utgiveren 

har fortrinnsrett til bruk av kartet. Kretsstyret kan vedta 
at bruken av et kart skal begrenses. 

3.2 Et o-kart skal kunne brukes av flest mulig. Utgiveren 

har fortrinnsrett til bruk av kartet. 
NOF:  

Tidligere 3.2 er splittet i 3.2 og 3.3 
 
Naturlig å dele dette da det er to forskjellige aktører 

3.3 Kretsstyret kan vedta at bruken av et område skal 

begrenses 

   

5 Terrengfordeling og kartplan 4  

 
4.1 Forbundet  har ansvaret for et nasjonalt register 

over orienteringskart. O-kartregisteret skal gjøres 
tilgjengelig for kretser og lag. 

NOF:  

En felles portal for alle o-kart vil være til stor nytte for o-
idretten og vil gjøre det lettere for brukere utenfor o-
idretten å finne våre kart. 

5.1 Alle lag skal ha en kartplan og sørge for at den blir 

holdt à jour. Kartplanen skal vise:  
- områder som dekkes av lagets o-kart  
- nye områder som laget har planer om å kartlegge  
- tidsplan for revidering av lagets o-kart og for 
utarbeidelse av nye kart  
- bruksplan for lagets kart. Bruksplanen skal vise lagets 
behov for o-kart i forhold til lagets aktiviteter og 
arrangement. Lagets kartplan og senere revisjon av 

4.2 Alle lag skal ha en à jour kartplan, og sørge for at 

den ligger inne i NOFs o-kartregister. Kartplanen skal 
inneholde:  
- områder som dekkes av lagets o-kart 
- nye områder som laget har planer om å kartlegge 
- tidsplan for revidering av lagets o-kart og for 
utarbeidelse av nye kart 
- bruksplan for lagets kart. Bruksplanen skal vise lagets 
behov for o-kart i forhold til lagets aktiviteter og 

NOF:   

O-kartregistret gjøres obligatorisk  
 



denne skal sendes til o-kretsene. arrangement. Lagets kartplan og senere revisjon av 
denne skal gjøres tilgjengelig for o-kretsen(e). 

5.2 Kretsstyret skal samordne lagenes kartplaner og 

utarbeide og vedlikeholde en kartplan for o-kretsen. I 
tillegg til en oversikt over lagenes kartplaner kan o-
kretsens kartplan gi en oversikt over hvilke andre 
områder som kan bli aktuelle for kartlegging. Kretsstyret 
skal en gang hvert år innhente opplysninger om hvor 
langt arbeidet med de enkelte kartprosjekter er kommet. 

4.3 Kretsstyret skal samordne lagenes kartplaner og 

utarbeide og vedlikeholde en kartplan for o-kretsen. I 
tillegg til en oversikt over lagenes kartplaner kan o-
kretsens kartplan gi en oversikt over hvilke andre 
områder som kan bli aktuelle for kartlegging. Kretsstyret 
skal sørge for at NOFs o-kartregister er oppdatert for 
kretsen. 

NOF:   

O-kartregistret gjøres obligatorisk  
 

5.3 Kretsstyret kan bestemme at enkelte områder i 

kretsen reserveres til NM, HL, LK e.l 
 

NOF: 

§5.3  Fjernes da mesterskap ikke lenger sirkulerer 
mellom kretsene. 

5.4 Alle lag som ønsker det, bør gis mulighet til å 

utarbeide et o-kart. 
4.4 

Nytt nummer, uendret tekst 

5.5 Lag som har kart over et område har normalt 

fortrinnsrett til å utgi nye kart over samme område. Det 
forutsettes at kartet holdes rimelig vedlike. 

4.5 
Nytt nummer, uendret tekst 

5.6 Har flere lag anmeldt planer for o-kart over samme 

område, avgjør kretsstyret hvilket eller hvilke lag som 
skal få kartlegge området. 

4.6 
Nytt nummer, uendret tekst 

5.7 Kretsstyret kan pålegge to eller flere lag å 

samarbeide om utarbeidelse av o-kart. 
4.7 

Nytt nummer, uendret tekst 

5.8 Forsinkes utgivelsen av et o-kart i mer enn 3 år, kan 

kretsstyret tildele terrenget til andre lag. 
4.8 

Nytt nummer, uendret tekst 

5.9 Et lag kan overdra opphavsretten til et ferdig o-kart 

eller et o-kart under arbeid til et annet lag mot en rimelig 
godtgjørelse. Slik overdragelse skal godkjennes av 
kretsstyret. Retten til å utgi o-kart over et område kan 
ikke selges. 

4.9 

Nytt nummer, uendret tekst 

5.10 NOFs fagkomité kan fastsette nærmere 

retningslinjer for fordeling av terreng.  
§5.10 fjernes da dette ivaretas av punkt 1.5. 

   

6. Utarbeidelse av kart 5.  

6.1 Før arbeidet med o-kart tar til, skal laget informere 

viltnemnda og organer og organisasjoner som 
representerer grunneier-, vilt-, frilufts- og 
naturverninteresser (se Avtale om retningslinjer for o-
idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere). 

5.1 Nytt nummer, uendret tekst 

6.2 Før arbeidet med o-kart tar til, anmeldes 

kartarbeidet til kretsstyret i den krets området ligger i. 
Dette gjelder alle typer o-kart og anmeldelsen skal være 

5.2 Før arbeidet med o-kart tar til, anmeldes 

kartarbeidet til kretsstyret i den eller de krets(er) 
området ligger i. Dette gjelder alle typer o-kart og 

NOF:   

O-kartregistret gjøres obligatorisk 



vedlagt:  
- oversiktskart hvor grensene til området er tegnet inn  
- tidsplan for arbeidet og en redegjørelse for hvordan 
arbeidet er tenkt utført  
- en redegjørelse for hvordan laget har informert 
organer og organisasjoner etter pkt. 6.1. 

anmeldelsen skal være vedlagt:  
- rapport fra NOFs o-kartregister som viser  grensene til 
området  
- tidsplan for arbeidet og en redegjørelse for hvordan 
arbeidet er tenkt utført  
- en redegjørelse for hvordan laget har informert 
organer og organisasjoner etter pkt. 6.1. 

6.3 Arbeidet med et o-kart kan settes i gang når 

kretsstyret har godkjent anmeldingen av kartarbeidet. 
Skal det søkes om spillemidler må kartet stå på 
kommunens handlingsplan for idrettsanlegg og være 
forhåndsgodkjent av kommunen (se Kultur- og 
kirkedpartementest bestemmelser om tilskudd til anlegg 
for idrett og fysisk aktivitet). 

5.3 Nytt nummer, uendret tekst 

6.4 O-kretsen skal kontrollere synfaring og rentegning 

av alle konkurransekart før trykking. Kretsstyret kan 
også vedta at kontrollen skal omfatte andre typer o-kart. 
Rentegningskontrollen omfatter alt som trykkes på 
kartets forside. Kretsstyret kan godkjenne eller ikke 
godkjenne kartet. Vedtak om ikke å godkjenne kart kan 
ankes inn for NOFs fagkomité. 

5.4 Kretsstyret er ansvarlig for kontroll av synfaring og 

rentegning av alle kart før trykking. Kretsstyret kan også 
vedta at kontrollen skal omfatte andre typer o-kart. 
Kretsstyret kan godkjenne eller ikke godkjenne kartet. 
Godkjenningsvedtak kan ankes inn for NOFs styre. 

NOF: 

Endring i NOFs lov 
 

   

4. Kartarkiv 6  

4.1 Lag som har utarbeidet o-kart, bør ha et kartarkiv. 

6.1 Lag som har utarbeidet o-kart må ha et kartarkiv. 

Arkivet bør inneholde papirversjon og digital versjon for 
alle utgaver av lagets kart.  De siste originalutgavene av 
alle kart må sikres slik at tilgjengelighet og integritet 
ivaretas selv når uønskede hendelser oppstår. 

NOF:  

Oppdatert etter som teknologien endres 
 
 

4.2 Kretsstyret skal utarbeide og holde vedlike et 

kartarkiv for kretsen. Kartarkivet skal inneholde minst 2 
eksemplarer av alle o-kart som utgis i kretsen 

6.2 Uendret 

4.3 Ved utgivelse av nye og revisjon av eksisterende o-

kart skal laget sende minst 10 eksemplarer til kretsen. 
For kart utgitt 1. halvår er fristen 1.7 og for kart utgitt 2. 
halvår er fristen 31.12. Kretsen fordeler kartene videre 
slik:  
- Kretsens arkiv minimum 2 eks.  
- Norges Orienteringsforbund minimum 3 eks.  
- Fylkeskartkontoret minimum 2 eks.  
- Fylkets Idrettskonsulent minimum 1 eks.  
- Idrettskretsen minimum 1 eks.  

6.3 Ved utgivelse av nye - og revisjon av eksisterende 

o-kart skal laget sende 6 eksemplarer til kretsen. Fristen 
er 31.12. Kretsen fordeler kartene videre slik:  
- To eksemplarer til kretsens arkiv  
- Tre eksemplarer til Norges Orienteringsforbund 
- Ett eksemplar til Fylkets Idrettskonsulent 
Laget sender ett eksemplar til Kommunen og ett 
eksemplar til Kommunens idrettsråd 
Dersom kartet dekker områder som ligger i to eller flere 
kommuner/fylker sendes kart til de nevnte organer i alle 

NOF:  

Hvem som skal ha kopier av kart er justert etter 
samtaler med de ulike samarbeidspartnerene. 



- Kommunens kulturadministrasjon minimum 1 eks.  
Dersom kartet dekker områder som ligger i to eller flere 
kommuner/fylker sendes kart til de nevnte organer i alle 
kommuner/fylker. 

kommuner/fylker. 

   

7 O-kartets innhold   

7.1 Nye konkurransekart skal følge gjeldende kartnorm. 

Unntak kan gjøres for konkurransekart som er beregnet 
for utøvere med behov for spesielle tilpasninger. 

7.1 Nye kart skal følge gjeldende kartnorm.  

7.2 Reklame og tekst/illustrasjoner forøvrig må ikke 

utformes slik at det virker forstyrrende på kartbildet. All 
tekst skal være nord-orientert. 

 Uendret 

7.3 Politiske ytringer eller opprop må ikke forekomme 

på o-kart 

7.3 Politiske eller religiøse ytringer eller opprop må ikke 

forekomme på o-kart. 

NOF :  

§7.3 Føydd til religiøse  
 
Begrunnelse: I tråd med at idretten er livssynsnøytral. 
 

   

8. MangfoldiggjøringTrykking   

NM, NA 8.1 Kartet skal offsettrykkes i 5/6 farger. 8.1 Uendret 

K, NÆR 8.2 Kartet kan trykkes i fire fargers offsettrykk 

med overtrykkingseffekt 
Tatt ut 

NOF: 

Paragrafer som teknologiene har løpt fra fjernes fra 
regelverket. 
 
Begrunnelse: Kopierings- og trykke teknologien utvikles 
stadig. Datasystemene for kartarbeid blir også enklere å 
bruke med stadig nye og forbedrede funksjoner. Gjelder 
gammel §§ 8.2, 8.5, 
 

K 8.3 Kartene kan skrives ut og/eller kopieres i henhold 

til den internasjonale kartnormen (ISOM2000) eller den 
internasjonale sprintkartnormen (ISSOM). Det vil si at 
kartnormenes farger og symbol-størrelser/linjetykkelser 
skal overholdes, og det skal benyttes 
”overtrykkingseffekt” (se kartnormens punkt 3.5.2). 

K 8.2 Kartet skal trykkes i henhold til de internasjonale 

kartnormene. Det vil si at kartnormenes farger og 
symbolstørrelser/linjetykkelser skal overholdes, og det 
skal benyttes ”overtrykkingseffekt” (se kartnormens 
punkt 3.5.2). 

NOF: 

Nytt nummer. 
Skal trykkes: viktig å følge IOF’s kartnorm. 
Byttet til det generelle "trykke", framfor kopiering / 
utskrift. 
Tatt ut versjonsnumre for den internasjonale normen slik 
at vi slipper å oppdatere reglene hver gang IOF gjør 
endringer. Tatt høyde for de ulike grenene. 

K 8.4 For å kunne benytte annet enn offsettrykk til K-løp 

må kartet produseres av en autorisert produsent. 
8.3 

NOF: 

Nytt nummer, uendret tekst 
 

K 8.5 For spesielle terrengtyper med svært lite gult og Tatt ut NOF: 



grønt vil det etter søknad til NOFs tekniske komite 
kunne være aktuelt å fravike kravet om 
overtrykkingseffekt. Dersom kart uten 
overtrykkingseffekt skal benyttes må det søkes spesielt 
til NOFs tekniske komité for hvert arrangement med 
innsending av "prøvetrykk", i og med at en vurdering må 
gjøres i forhold til terrengtype. 

Oppdatert etter som teknologogien endres 

NÆR 8.6 Kartet skal være godt lesbart. 8.4 Nytt nummer 
   

 9 Kartforstørrelser for eldre utøvere 
NOF :  

Nytt kapittel om forstørrelser. 

 

9.1 Ved forstørrelse av kart for eldre utøvere skal alle 

symboler forstørres proporsjonalt med 
målestokkforstørrelsen. 

NOF:  

Regler for hvordan forstørrelser skal gjøres tas inn i 
regelverket. 
 
Forstørrede kart for eldre utøver er et ettertraktet tilbud, 
og tilbys av stadig flere arrangører.  Styret ser det som 
viktig at dette gjøres på en regulert og ordentlig måte for 
å sikre at tilbudet har den kvaliteten som er nødvendig. 
§§ 9.1-9.3 
 

 

9.2 Ved trykking av løyper på forstørrede kart skal også  

løypetrykksymbolene forstørres proporsjonalt med 
målestokkforstørrelsen. 

 

 

9.3 Målestokk for forstørrede o-kart for eldre utøvere 

skal være 1:5000 (målestokk 1:7500 kan benyttes for 
løyper som ellers ville ha krevet papirformat større enn 
A3).  Målestokk for forstørrede sprintkart for eldre 
utøvere skal være det dobbelte av originalmålestokken 
(1:2500 for kart i målestokk 1:5000 og 1:2000 for kart i 
målestokk 1:4000). 

 

   

9 Salg av o-kart 10 Salg av o-kart 
NOF:  

Nytt nummer.  
 

9.1 Forbundsstyret kan vedta veiledende 

maksimalpriser for salg av o-kart. Ved salg av kart til løp 
på NOFs terminliste skal det gis rabatt. 

10.1 Forbundsstyret kan vedta veiledende 

maksimalpriser for salg av o-kart.  Disse skal publiseres 
på forbundets websider. Ved salg av kart til løp på 
NOFs terminliste skal det gis rabatt 

NOF: 

Forskriftene for salgspriser tas inn som en som en del 
av kartreglene.  
 
Begrunnelse: Det blir færre dokumenter å forholde seg 
til, og dermed enklere å finne fram Salg mellom lagene 



er viktig med tanke på arrangementer og rekruttering. 
Dette heves nå opp ett nivå. Makt fra styret til KLM.  
Gjelder §§ 10.1-10.4 
 

9.2  Ved salg av o-kart til arrangører av o-aktivitet, skal 

o-laget informere kjøperen om bestemmelsene i 
Friluftsloven og "Avtale om retningslinjer for o-idrettens 
forhold til naturmiljø og rettighetshavere" og om 
spesielle forhold knyttet til bruken av det aktuelle 
terrenget. 

10.2  Nytt nummer 

 

10.3 Ved fastsettelse av vederlag for kartkopiering 

brukes samme satser som gjelder for ordinært kartsalg, 
eventuelt fratrukket ca 10% for reduserte trykkeutgifter. 

Nytt punkt (fra dagens forskrifter) 

 

10.4 Redusert pris / rabatter. 

Kart av dårlig kvalitet og eldre kart bør ha inntil 70% 
rabatt. 
Ved salg av kart til lag som er medlem av NOF skal det 
alltid gis minst 20% rabatt. Selges/brukes det årlig mer 
enn 1000 eksemplarer av kartet, bør det gis ytterligere 
10-30% rabatt. 
Det bør gis kvantumsrabatt ved salg av mer enn 100 
eksemplarer til samme kunde. 

Nytt punkt (fra dagens forskrifter) 

 

10.5 Kretskartrådet skal se til at NOFs veiledende 

maksimale utsalgspriser blir fulgt av lagene. Der det 
synes å være vesentlige avvik, skal kretskartrådet søke 
å få vedkommende lag til å endre prisen. Det presiseres 
av prisene er veiledende, og de må ikke være til hinder 
for andre ordninger der spesielle forhold tilsier det.  

Nytt punkt (fra dagens forskrifter) 

   

10 Regelendringer 11 Nytt nummer 
10.1 Endringer i disse regler vedtas av Kretsledermøtet. 11.1 Nytt nummer 
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1. INNLEDNING 

 

Styringsdokumentet har som formål å sammenstille og tydeliggjøre måten det arbeides med 

klubbutvikling og klubbservice i Norges Orienteringsforbund.  

Dokumentet er forankret i forbundets Strategi 2020. Det beskriver forhold rundt klubbutvikling og 

klubbservice i forbundet, og danner grunnlag for å etablere konkrete handlingsplaner, som skaper 

kraft og gjennomføringsevne, til å nå Norsk Orienterings mål. 

2. OVERORDNEDE FØRINGER 

Generelt 

Forbundets overordnede mål, strategier og handlingsplaner er styrende for arbeidet med 

klubbutvikling og klubbservice. Arbeidet skal være i samsvar med idrettspolitiske vedtak, som NIFs 

Idrettspolitisk dokument og NIFs felles planverk.  

Norges Orienteringsforbund har ansvar for all orienteringsidrett samt resultatene på alle 

innbefattede felter, og har beslutningsmyndighet i alle spørsmål som vedrører orienteringsidrett 

organisert gjennom Norges Orienteringsforbund.  

Arbeidet med klubbutvikling og klubbservice skal være tett koblet til alle forbundets aktiviteter, og 

være gjennomgående integrert i forbundets samlede virksomhet.  

Norges Orienteringsforbund skal sammen med alle organisasjonsledd, og samarbeidspartnere, legge 

til rette for at klubbutvikling og klubbservice er prioritert.  

Det skal legges vekt på breddeaktiviteter i klubber og kretser, og målrettet oppfølging av disse. Vi 

ønsker å utvikle selvstendige og kompetente klubber, og at kretsene tar et tydelig ansvar i dette 

arbeidet. 

Den viktigste suksessfaktoren for å oppnå hovedmålet er samhandling. Det tilrettelegges for tett 

dialog, samarbeid og samspill mellom egne avdelinger, med ressurser fra alle deler av 

organisasjonen, og med ekstern ekspertise. 

 



 

Hovedmål 

1 % av Norges befolkning skal i 2020 være aktive medlemmer i klubber tilsluttet Norges 

Orienteringsforbund. Målet kan omregnes til 50 000 medlemmer i 2020. Rekrutteringsaktivitet skal 

ha prioritet i hele organisasjonen i perioden. 

 

Strategiske veivalg 

Strategi 2020 definerer åtte strategiske veivalg for perioden. Norsk Orientering skal prioritere de 

handlinger som gir best resultateffekt med tanke på hovedmålet:  

1. Tydelig fokus på hovedmålet  

2. Tydelige resultatmål med målinger  

3. Klubbutvikling og økt kompetanse  

4. Sikre lavere inngangsterskel til orienteringsidretten for nye utøvere 

5. Revitalisere svake klubber og regioner  

6. Forsterke kommunikasjon og samhandling 

7. Økt synliggjøring 

8. Sterk økonomi 

 

3. SAMARBEID MELLOM KLUBB, KRETS OG FORBUND 

Mål 

Hovedmålet for arbeidet med klubbutvikling & klubbservice er å bidra til medlemsvekst og 50 000 

aktive medlemmer tilknyttet Norges Orienteringsforbund i 2020.  

Dette skal vi oppnå ved å være den beste aktivitetsarenaen for gode natur– og mestringsopplevelser 

for barn, ungdom og voksne. Dette gjøres ved å tilby gode, inkluderende, meningsfylte og utviklende 

miljøer med plass til alle og enhver, uavhengig av alder og funksjonsevne. 

 

  



 

Satsningsområder 

Hovedsatsningsområdene for Klubbutvikling & Klubbservice bygger opp under de strategiske 

veivalgene for vekst, og er valgt basert på erfaringer og læring fra arbeidet med klubber og kretser 

gjennom bl.a. rekrutteringsturneer, kompetansehelger mv.  

Hovedsatsningsområdene for Norges Orienteringsforbund er: 

1. Rekruttere som en integrert del av virksomheten (åpne og inkluderende) 

2. Bruke og forsterke metodene for å rekruttere gjennom å lære av hverandre, «beste praksis» 

3. Være en organisasjon som tar vare på og utvikler medlemmene 

4. Ta vare på og utvikle gode ungdomsmiljøer 

5. Ta vare på og utvikle gode treningsmiljøer for et helt livsløp 

6. Ha et godt folkehelse- og friluftstilbud gjennom tur-orientering og stolpejakt. 

Dette skal vi klare gjennom å: 

 Følge kjerneprosesser i Norsk Idrett og Norsk Orientering: rekruttere, ivareta, utvikle, 

prestere 

 Forsterke synlighet, åpenhet, kommunikasjon og samhandling gjennomgående i alt vi gjør 

 Utarbeide konkrete handlingsplaner med tydelige resultatmål og tiltak for å skape kraft og 

gjennomføringsevne til å nå målene til Norsk Orientering 

 Ta vare på de som ikke ønsker å satse toppidrett, ved at Ungdomskomité Norsk Orientering 

(UNO) tilbyr attraktive opplegg for ungdom, junior og yngre senior 

 Inkludere kretsene til aktivt bidra med å skape selvstendige og kompetente klubber i sitt 

område. 

 

  



 

Hovedkonsepter 

Forbundet vil i samarbeid med klubbene og kretsene prioritere og videreutvikle noen 

hovedkonsepter for vekst: 

1. Videreutvikle rekrutteringsmodeller (rekruttere og beholde) for ulike målgrupper  

(f.eks. barn, ungdom, unge voksne, voksne og eldre) 

o Utvikle modeller basert på erfaringer og suksesskriterier fra f.eks. «Råtassen», 

Stolpejakten, tur-orientering mv. Suksessfaktorer har vist seg å være: 

 Enkle, gode og lett tilgjengelige opplegg for ulike målgrupper 

 Faste trenere / organisering med ansvarlige for ulike målgrupper 

 Sosial og trygg ramme rundt aktivitetene 

 Synlig i nærmiljøet 

 Tydelig, målrettet og aktiv markedsføring og kommunikasjon om trening og 

aktiviteter  

 Aktiv medlemsverving / gjøre aktivitetstilbud og medlemskap lett tilgjengelig 

 Måle, evaluere og tilpasse modellene for måloppnåelse 

 

2. Videreutvikle konsepter for kompetanseutvikling av klubb, ledere, trenere og medlemmer 

o Tilrettelegge utviklingstilbud; utvikle seminarer, kurs, og arrangementstilbud mv. for 

ressurspersoner i Norsk Orientering 

o Måle, evaluere og tilpasse konseptene for måloppnåelse 

 

3. Videreutvikle Rekrutteringsturneen med 1-5 prioriterte pilotområder for vekst  

I samarbeid med klubber og kretser: 

o Prioritere 1-5 pilotområder med høyt potensiale for medlemsvekst  

o Utvikle og skreddersy konsepter for pilotområdene  

o Gjennomføre «roadshows» i samarbeid med klubbene og kretsene 

o Måle, evaluere og tilpasse turneene for måloppnåelse 

 

Handlingsplaner 

Satsningsområdene og hovedkonseptene tilpasses og implementeres i handlingsplanene til alle deler 

av organisasjonen. Handlingsplanene skal bidra til målrettet og strukturert arbeid, med tydelig fokus 

på økt medlemsmasse og vekst.  

  



 

4. ORGANISERING 

 

Rollefordelingen mellom Styret og administrasjon er: 

 

 Styret: 

 Styret er den øverste myndighet med ansvar for klubbutvikling og klubbservice i Norges 

Orienteringsforbund. Prinsipielle vedtak fattes her 

 Styret har det overordnede ansvar for måloppnåelse, resultater og langsiktig utvikling av 

arbeidet med klubbutvikling og klubbservice 

 Styrets ansvarlige for klubbutvikling og klubbservice har et særskilt oppfølgingsansvar for 

klubbutvikling og klubbservice. I dette ligger ansvar for å medvirke til etablering og 

forankring av strategier og planer. Arbeidsområdet omfatter: 

- Arbeidsgruppemøter med administrasjonen cirka 4 ganger per år 

o Deltakere er fagansvarlige for klubbutvikling, bredde og opplæring, tur-

orientering, inkludering og eventuelt generalsekretær. Andre deltakere ved 

behov 

o Mandatet er å forankre strategier og hovedsatsningsområder, eventuelt 

prioritere tiltak på spesielle områder 

 Deltakelse på rekrutteringsturneer, kompetansehelger, mesterskap mv. 

 Revidering av strategier 

 

Administrasjonen: 

 Administrasjonen ved generalsekretær og ansatte har det operasjonelle ansvaret for 

gjennomføring og styring i henhold til overordnede strategier, planer og budsjetter 

 Administrasjonen utarbeider årlige handlingsplaner for klubbutvikling og klubbservice med 

prioriterte tiltak 

 Administrasjonen gjennom generalsekretær rapporterer kvartalsvis til styret med 

presentasjon av: 

- Gjennomførte tiltak og resultater 

- Hovedfunn og behov for justeringer 

- Handlingsplan kommende halvår med prioriterte tiltak 

 



 

5. VEDLEGG 

Medlemmer med %-vis fordeling aldersgrupper, 2012 - 2014 

 
2012 Kvinner Menn Totalt 

0-5 år 380 380 760 

6-12 år 
2090 2251 

4341 

13-19 år 1632 1980 3612 

20-25 år 590 806 1396 

26 år - 4758 7559 12317 

Totalt 9410 12976 22386 

 
 

 
2014 Kvinner Menn Totalt 

0-5 år           346            386             732  

6-12 år       2 488        2 721         5 209  

13-19 år       1 656        1 933         3 589  

20-25 år           647            849         1 496  

26 år -       5 326        7 853      13 179  

Totalt    10 463     13 742      24 205  

0-5 år
4 %

6-12 år
22 %

13-19 år
17 %

20-25 år
6 %

26 år -
51 %

Medlemmer - % fordeling alder 2012 

0-5 år-
3%

6-12 år-
22%

13-19 år-
15%

20-25 år-
6%

26 år -
54%

Medlemmer - % fordeling alder 2014



 

Medlemspotensiale 

           

           
   
           
 
 
 
 

Medlemstilgang – koordinert rekruttering 
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33 000 

Tidligere o-
løpere 15 000 

Dagens 
medlems-

masse 24 000 



 

Scenarioer 
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Styringsdokument for Anlegg og Arrangement perioden 2016-2018. 
 

 

1. Fokusområder 
 

Norsk orientering skal i perioden ha fokus på følgende  

- Attraktivt  konkurranseprogram for alle o-løperne 

- Arrangementene har ønsket kvalitet 

- Anlegg blir ivaretatt og lett tilgjengelig 

1.1. Attraktivt konkurranseprogram for alle o-løpere. 
 

Norsk orientering skal arbeidet aktivt for at konkurranseprogrammet tilpasse alle utøvere og 

organisasjonsledd. For å kunne få det til er følgende tiltak aktuelle 

 Koordinere terminliste mellom de forskjellige grenene 

 Koordinere terminlistearbeid slik at en får plass til lokale og regionale arrangement sammen 

med hovedarrangement og internasjonale arrangement 

 Koordinere terminlistearbeid med kretser slik at regionale rekrutt tiltak kan gjennomføres 

 Koordinere terminlistearbeid med toppidrettsutøverne og deres klubber for å redusere 

reisebelastning og bedre muligheter til klubbsamlinger 

 Videreutvikle påmeldingssystemet (Eventor) slik at utøvere og klubber har enkel tilgang til 

informasjon om og påmelding til arrangement  

1.2. Arrangementene har ønsket kvalitet. 
 

Norsk orientering skal arbeidet aktivt for alle konkurranser skal ha kvalitet som er tilpasset alle 

utøvere og organisasjonsledd. For å kunne få det til er følgende tiltak aktuelle 

 Arrangement skal ikke komme i konflikt med andre interessenter og vi må ha stor fokus på 

VDG 

 Videreutvikle arrangørhåndbok  

 Opprettholde høy kvalitet på Hovedarrangement 

 Forvalte regelverk, instrukser og håndbøker slik at de er tilpasset både internasjonale og 

nasjonale krav 

 Forvalte regelverk, instrukser og håndbøker slik at de er lett tilgjengelig og lett å bruke av 

utøvere og arrangører 



1.3. Anlegg blir utviklet, ivaretatt og lett tilgjengelig 
 

Norsk orientering skal arbeidet aktivt for at klubbene får nødvendige rammevilkår for å utvikle nye og 

ivareta eksisterende o-kart. Det er også viktig å legge til rette for lett informasjonstilgang og bruka av 

våre o-kart slik at mange fler kan ta del i våre aktiviteter eller kan får tilgang til våre o-kart for å 

planlegge egne turer i skog og mark. For å kunne få det til er følgende tiltak aktuelle 

 Følge opp og informere om regelverk ifht spillemidler og momskompensasjon 

 Sikre kompetansetiltak slik som synfarings- og rentegningskurs 

 Forvalte regler om kartarbeid 

 Implementere og informere om digitalt kartarkiv 

 

2. Organisering 
 

 

De fagansatte vil ha daglig oppfølging av fokusområdene og prioriterte oppgaver må tydelig 

synliggjøres i deres handlingsplan (årshjul), se vedlegg 1. For å støtte oppunder deres arbeid vil det 

for utvalgte områder være hensiktsmessig å trekke inn ekstern bistand. For området anlegg og 

arrangement vil følgende utvalg/prosjektgruppe være operativ i perioden: 



Kartutvalg m/leder Håvard Tveite, videreføres og med fokus på Regler for kartarbeid 

Prosjektgruppe Regelverk, vil bli etablert vinter 2016 for å ivareta vedtak på KLM 2015. KLM ba 

styret om å se på struktur for regelverk og annen dokumentasjon som regulerer de forskjellige 

grenene og deres aktiviteter.  

Behov for andre utvalg/prosjektgrupper vil løpende bli vurdert. 

 

 
  



Vedlegg 1 : Handlingsplan  

Referanse strategi 2020 Handlingsplan 2016 
Hovedmål Delmål Aktivitet Ansvarlig Når 

Omdømme Orientering er mentalt og 
fysisk utfordrende 

Kurs innen 
arrangement/tidtaking, herav 
løypeleggerkurs 
 

 
Jan Arild 

 
Høst  
 

Omdømme Orienteringsidretten fremmer 
ærlighet og fair play 

Regler for sperring av terreng Jan Arild 
Styret 

Vinter 

     

1.Orientering er en attraktiv 
og synlig idrett 
 

Norsk Orientering er attraktiv for 
deltagerne 

 
Spennende konkurranseformer 

Jan Arild 
Landslags-
trener 

 
Fortløpende 

2. Norsk Orientering har 
gode aktiviteter tilrettelagt 
for et mangfold av 
deltagere. 

Norsk Orientering har 
klubbaktiviteter som gir et 
mangfold av mennesker gode 
opplevelser 

Langsiktig planlegging og 
koordinering av terminlister 
 
Nærmiljøanlegg 
 
OCAD kurs for løypelegging 

Jan Arild 
 
Ivar 
Klubbene 
 
Ivar 
Klubbene 

August 
 
 
Fortløpende 
 
Fortløpende 

3. Norsk Orientering har et 
mangfold av konkurranser 
som stimulerer til 
deltagelse og idrettsglede 

Norsk Orientering har et godt 
koordinert 
konkurranseprogram som 
fremmer deltagelse fra nye 
målgrupper 

 Norsk Orientering har 
attraktive lokale 
konkurranser som bidrar til å 
rekruttere barn og ungdom inn 
til klubbene 

 Norsk Orientering har krets og 
nasjonale konkurranser av 
høy kvalitet som bidrar til å 
utvikle et godt 
konkurransetilbud 

Kurs innen 
arrangement/tidtaking 
 
Arrangørhåndbok 
 
Gode kart: Regler for kartarbeid 
 

Jan Arild 
 
 
Jan Arild 
 
Ivar 

Høst  
 
 
Fortløpende 
 
Vinter 
 

 Norsk Orientering har 
attraktive og synlige 
hovedkonkurranser som 
markedsfører orientering som 
en moderne og attraktiv idrett 
for utøver, media og 
samarbeidspartnere 

Arrangørhåndbok 
 
Regler for Norgescup 
 
Finne, tildele, følge opp 
arrangører til NM, Testløp og 
Hovedarrangement 
 
Teknisk utstyr utover «det 
vanlige» til overstående 
arrangement 
 
Seeding 
 
Norgescuplister og premier 
 
Gode kart: Regler for kartarbeid 
 

Jan Arild 
 
Styret? 
 
Jan Arild 
 
 
 
Jan Arild 
 
 
 
Jan Arild 
 
Jan Arild 
 
Ivar 

Fortløpende 
 
Vinter 
 
Mars  
 
 
 
Fortløpende 
 
 
 
Fortløpende 
 
Fortløpende 
 
Vinter 

4. Norsk Orientering har en 
velfungerende  organisasjon 
som rekrutterer og tar vare 
på medlemmene 
 
 

Norsk Orientering har it-
infrastruktur som gjør  det  
enkelt  for  brukerne  å  få 
tilgang til aktiviteter, 
konkurranser og kart 

Eventor – førstelinje support og 
oppfølging 
 
Eventor- Løpsrapporter (purre 
levring) 
 
Digitalt kartarkiv 
 

Jan Arild 
 
 
Jan Arild 
 
 
Ivar 

Fortløpende 
 
 
Fortløpende 
 
 
Vinter / vår 

Norsk Orientering har 
oppdaterte og 
tilgjengelige kart 

Synfarings- og rentegningskurs 
 
Digitalt kartarkiv operativt 
 
Skolekartprosjekt 

Ivar 
 
Ivar 
 
Ivar 

Løpende 
 
Vinter/vår 
 
Sommer 

5. Norsk Orientering har en 
sterk toppidrett som 
utvikler talent og sikrer 
Norges posisjon som en av 
verdens ledende 
orienteringsnasjoner 

Norsk Orientering har 
konkurransetilbud 
regionalt og nasjonalt som 
bidrar til motivasjon for 
toppidrett. 

 
Langsiktig planlegging og 
koordinering av terminlister, 
klubbmøte 
 

 
Jan Arild 
Landslags- 
trener 

 
 
NM uka, 
høst 

STRATEGISKE VEIVALG     



Tydelig fokus på 
Hovedmålene 

Alle organisasjonsledd skal 
utarbeide handlingsplaner 
basert på Strategi 2020 og 
prioritere arbeid med 
rekruttering 

 
 
Denne plan 

 
Jan Arild 
Ivar 
Per Einar 

 
 
Vinter 

Forsterke klubbene Forbundet og kretsene skal 
bidra med nødvendige 
kompetansehevende tiltak og 
materiell for å gjennomføre 
nødvendige tiltak 

 
Arrangørseminar 

 
Jan Arild 

 
Høst 

Økt synlighet Hele organisasjonen skal øke 
bevisstheten rundt synlighet 
av orienteringsidretten 

 
Arrangørhåndbok 
Valg av arena og profilering 
Digitalt Kartarkiv operativt 

 
Jan Arild 
Ivar 

 
Fortløpende 

 Forbundet skal sikre at alle 
aktiviteter og konkurranser er 
tilgjengelig og synlig via felles 
it-plattformer 

Eventor – førstelinje support og 
oppfølging 
Hjemmeside 
 

Jan Arild 
 
Ivar 

 
Fortløpende 

 Forbundet skal sikre at alle 
hovedarrangement har en 
ramme som bidrar til økt 
anerkjennelse og synlighet 
lokalt, regionalt og nasjonalt 

Teknisk utstyr utover «det 
vanlige» til overstående 
arrangement 
 
Profilering 
 

Jan Arild 
 
 
 
Ivar 

 
 
Fortløpende 

Sterk økonomi aktiviteter og konkurranser 
skal kommersialiseres med 
tanke på økte 
markedsinntekter til klubb og 
forbund 

Sponsorer til Hovedarrangement Jan Arild 
Klubbene 

Fortløpende 

     
Andre oppgaver 

Regelverk 

Etabler prosjektgruppe som skal 
se på struktur i dagens regelverk 

Per Einar Vinter 

 Legge frem endringsforslag til 
styret 

Per Einar Sommer 

 Legge frem endringsforslag til 
KLM 

Per Einar Høst 
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Vedlegg 8 

 
 
 
 

                                                              
 
 

Styringsdokument 2016-2018 

Synlighet 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norges Orienteringsforbund 2015 
 
 

Utarbeidet 2015 av:  
Sondre Sande Gullord, Lasse Arnesen og Ivar Haugen 

 

http://www.orientering.no/
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INNLEDNING 
 
Dette dokumentet har som mål å sammenstille og tydeliggjøre måten det arbeides med synlighet i 
Norges Orienteringsforbund.  
 
Dokumentet er forankret i forbundets Strategi 2020. Dokumentet beskriver forhold knyttet til 
synlighet i forbundet, og danner grunnlag for å etablere konkrete handlingsplaner som skaper kraft 
og gjennomføringsevne til å nå norsk orienterings mål. 
 
Arbeidet med synlighet er integrert i forbundets samlede virksomhet, og forbundets overordnede 
mål, strategier og handlingsplaner er styrende for arbeidet. Norges Orienteringsforbund skal 
sammen med underliggende organisasjonsledd og sine samarbeidspartnere synliggjøre 
orienteringsidretten drevet gjennom forbundet i samsvar med overordnede idrettspolitiske vedtak. 
Arbeidet med synliggjøring må være tett koblet til øvrig aktivitet i forbundet. 
 
 

Utgangspunktet: Strategi2002 
 
 

Strategisk hovedmål mot 2020 
1% av Norges befolkning skal i 2020 være aktive medlemmer i klubber tilsluttet Norges 
Orienteringsforbund. Målet kan omregnes til 50 000 medlemmer i 2020. Rekrutteringsaktivitet skal 
ha prioritet i hele organisasjonen i perioden. 

 
Strategiske veivalg 

1. Tydelige fokus på hovedmålet  
2. Tydelige resultatmål med målinger  
3. Klubbutvikling og økt kompetanse  
4. Sikre lavere inngangsterskel til orienteringsidretten for nye utøvere 
5. Revitalisere svake klubber og regioner  
6. Forsterke kommunikasjon og samhandling 
7. Økt synliggjøring 
8. Sterk økonomi 

 
En nærmere utdyping av de åtte strategiske veivalgene finnes i forbundets Strategi2020, og gjentas 
ikke her.  
 
 

Økt synlighet 
 

Mål 
Målet for arbeidet med økt synlighet er å bidra til medlemsvekst og 50 000 aktive medlemmer 
tilknyttet Norges Orienteringsforbund i 2020.  
 
Økt synlighet er sentralt for markedsføringen av orienteringsidretten og Norsk Orienterings ulike 
tilbud mot potensielle nye medlemmer, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig.  
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Hele organisasjonen skal øke bevisstheten rundt synlighet av orienteringsidretten. Forbundsleddet 
skal i perioden sette spesielt fokus på følgende:  
 
Hovedarrangementer  
Forbundet skal sikre at alle hovedarrangement har en ramme som bidrar til økt anerkjennelse og 

synlighet lokalt, regionalt og nasjonalt. Hovedarrangementene skal være tilgengelige og innbydende 

for deltakere og tilskuere så vel som for media. Forbundet skal videre arbeide for å sikre at nasjonale 

hovedarrangementer er synlige i egnede medier. I dette ligger også at forbundsleddet gjennom egnet 

veiledning skal sikre at lokale arrangører av hovedarrangementer utnytter potensialet for dekning i 

lokale medier.   

 
Øvrige arrangementer og lokal aktivitet 
Øvrige arrangementer i regi av organisasjonsledd tilknyttet Norges Orienteringsforbund skal 

markedsføres og synliggjøres lokalt, samt regionalt og nasjonalt der hvor det finnes et potensial for 

slik synliggjøring. Forbundsleddet skal gjennom egnet veiledning bidra til at klubbene tilsluttet 

forbundet evner å synliggjøre sine arrangementer, øvrig lokal aktivitet og tar en synlig posisjon i 

lokalmiljøet gjennom aktiv markedsføring og samarbeid med samarbeidspartnere og lokale medier.  

 
Landslag og internasjonale begivenheter   
Forbundet skal arbeide for å sikre at landslag og internasjonale begivenheter er synlige i alle typer 

medier. Våre beste utøvere skal jevnlig eksponeres i lokale, regionale og nasjonale medier. VM i 

orientering skal sendes på riksdekkende TV-kanal med gode sendetider.  

 
Orientering.no  
Orientering.no er forbundets offisielle informasjonskanal, og skal formidle organisatorisk informasjon 
samt attraktiv informasjon om aktiviteter under forbundet og øvrige nyheter av relevans. Platt-
formen skal også være en egnet inngangsportal for potensielle nye orienteringsløpere, gjennom å 
formidle informasjon om egnede orienteringstilbud og hvordan man kommer i gang med orientering.  
 
Eventor 
Forbundet skal sikre at alle orienteringskonkurranser er tilgjengelige og synlige via Eventor. 
Løpstilbudene i Eventor skal synliggjøres på orientering.no og andre egnede plattformer.  
 
Turorientering og turorientering.no  
Forbundet skal arbeide aktivt for at alle turorienteringstilbud er tilgjengelig og synlig via 
turorientering.no. Turorienteringen og dens plass i orienteringsidretten skal også synliggjøres 
gjennom orientering.no og Eventor. Forbundet skal også veilede klubber for at disse skal bli mer 
synlige med sine turorienteringstilbud i sine nærmiljøer.  
 
Sosiale medier 
Norges Orienteringsforbund skal være tilstede med aktive profiler og nå morgendagens 
orienteringsløpere gjennom sosiale medier som facebook, instagram og twitter.  
 
Nye orienteringskonsepter  
Forbundsleddet skal aktivt arbeide for å synliggjøre/markedsføre og utbre nye orienteringskonsepter 
som råtassen og stolpejakt, både mot underordnede organisasjonsledd og utad mot prioriterte 
målgrupper i samfunnet.  
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ORGANISERING 
 
Rollefordelingen mellom styret og administrasjon er som følger: 

 Styret: 

 Styret er den øverste myndighet med ansvar for synlighet i Norges Orienteringsforbund. 

Prinsipielle vedtak fattes her. 

 Styret har det overordnede ansvar for måloppnåelse, resultater og langsiktig utvikling av 

arbeidet med å synliggjøre orienteringsidretten.  

 Styremedlemmene med oppfølgingsansvar for arrangementer og forbundets digitale 

plattformer har et særskilt oppfølgingsansvar for forbundets arbeid med synlighet. I dette 

ligger ansvar for å medvirke til etablering, forankring og realisering av strategier og planer.  

 Deltakelse på rekrutteringsturneer, kompetansehelger, mesterskap mv. 

 Revidering av strategier 

 

Administrasjonen: 

 Administrasjonen ved generalsekretær og øvrige ansatte har det operasjonelle ansvaret for 

utførelse og styring i henhold til overordnede strategier, planer og budsjetter 

 Administrasjonen skal utarbeide årlige handlingsplaner for arbeidet med synlighet, hvor 

prioriterte tiltak fremkommer. Administrasjonen realiserer videre utarbeidede 

handlingsplaner.  

 Administrasjonen ved generalsekretær rapporterer to ganger årlig med utgangspunkt i 

styringsdokument og handlingsplaner til styret, og presenterer:  

- Gjennomførte tiltak og resultater 

- Hovedfunn og behov for justeringer 

        

  



Vedlegg 10 
Forslag til sak 10 Løpsavgift og tur-o-avgift 
Fra Skien OK. Støttet av Telemark o-krets.  
 
 

Forslag til endring i Regler for løpsavgift 
(jfr. NOFs lov § 13 pkt. 7) Vedtatt av Forbundstinget 10.13.2010. 
 
Fra: 
Påmeldingskontingenter der deltakeren betaler mindre eller lik kr 30 skal ikke inngå i 
betalingsgrunnlaget. 
 
Til: Påmeldingskontingenter der deltakeren betaler mindre eller lik kr 50 skal ikke 
inngå i betalingsgrunnlaget. 
 
 
Regler for løpsavgift 
(jfr. NOFs lov § 13 pkt. 7) 
Vedtatt av Forbundstinget 10.13.2010. 
Det skal betales løpsavgift til NOF for alle påmeldte deltakere (ordinære, 
etteranmeldte og direktepåmeldte) unntatt Småtroll i o-løp, pre-o-løp og ski-o-løp. 
 
Løpsavgiften fastsettes til 30% av påmeldingskontingenter et o-løp tar inn. Avgiften 
betales av alle o-løp fra og med 01. april 2012. Påmeldingskontingenter der 
deltakeren betaler mindre eller lik kr 30 skal ikke inngå i betalingsgrunnlaget. For 
Internasjonale mesterskap i Norge fastsettes løpsavgiften som en del av avtalen som 
inngår mellom Norsk Orientering og den lokale arrangøren 
Innen 14 dager etter arrangementet skal arrangøren sende mottatt rapportskjema til 
NOF. NOF sender faktura på totalbeløpet med betalingsfristen 30 dager etter 
arrangementet. 
 
 



Forslag til langtidsbudsjett fra styret

Budsjett 2018 Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015

Inntekter (se endelig regnskap i beretningen)

Salgsinntekter  Idrettsbutikken 4450 4450 4470 3862

Sponsorinntekter 1500 1000 500 0

Løpsavgifter 4000 3800 3800 4418

Tur-o-avgifter 850 800 800 919

          3900 - Salg av tjenester (kretser) 100 100 120 116

Grunntilskudd og aktivitetstilskudd 3400 3200 3200 2441

Regiontilskudd 0 0 150 983

Øremerkede midler mottatt 3400 3400 3400 4521

Øremerkede midler spesielt prosjekt 550 550 550 -55

Ubrukte midler overført neste år 100 100 100 -897

Offentlig tilskudd (Øremerket friluftsliv (DN,KUD, HD..)) 1200 1200 1760 2356

Andre frie inntekter (mva, bingo,..) 800 800 900 897

Olympiatoppen (stipend løpere ) 350 350 350 725

Olympiatoppen (prosjekt) 400 400 400 420

Stiftelsesmidler ski-o 0 30 100 75

Andre inntekter (Sparebankstiftelsen øremerket tur-o, egenandeler) 900 900 665 0

Egenandeler landslag 300 300 300 533

Egenandeler ski-o 100 100 100 245

Egenandeler pre-o landslag 20 20 10 17

Sum inntekter 22420 21500 21675 21576

Til info: Inntekter øremerket spesielle prosjekter er markert med grått

Kostnader

Administrasjon

Varekostnader Idrettsbutikken -2 770               -2 770                          -2 770                         -2 616                            

Lønns- og personalkostnader -2 050               -2 000                          -2 200                         -6 679                            

Andre kostnader (Revisjon, idrettsbutikken, husleie, IT, kontingenter, møter, reiser, telefon) -1 650               -1 600                          -1 600                         -2 031                            

Sum administrasjon -6 470             -6 370                        -6 570                      -11 326                       

Klubbservice

Lønns- og personalkostnader -3 100               -3 000                          -3 000                         -3 355                            

Tilskudd (klubb og krets) -2 850               -2 850                          -3 550                         -2 438                            

Aktivitetskostnader (alle prosjekter) -3 600               -3 500                          -3 120                         -3 780                            

Sum klubbservice -9 550             -9 350                        -9 670                      -9 573                         

Landslag og talentutvikling

Lønns- og personalkostnader -2 200               -2 180                          -2 150                         -2 351                            

Aktivitetskostnader (samlinger, konkurranser, talentutvikling, ..) -3 400               -3 000                          -2 600                         -3 518                            

Sum landslag og talentutvikling -5 600             -5 180                        -4 750                      -5 869                         

Landslag ski-o

Lønns- og personalkostnader -170                  -160                              -155                            -130                                

Aktivitetskostnader landslag -485                  -485                              -485                            -669                                

Sum ski-o -655                -645                           -640                         -799                            

Landslag pre-o

Lønns- og personalkostnader -                    -                                -                              -                                  

Aktivitetskostnader -115                  -115                              -115                            -80                                  

Sum pre-o -115                -115                           -115                         -80                               

Sum kostander -22 390           -21 660                      -21 745                     -27 647                        

Finansinntekter 160 160 170 198

Resultat 190                  0                                 100                           -5 873                          



Hovedarrangement 

Arrangement/År 2016 2017 2018 2019 

Natt Sandnes Kristiansand   

Sprint Varegg Hamar Stavanger Nydalen 

Sprint Stafett Varegg Hamar Stavanger Nydalen 

Ultra Fredrikstad Samnanger (Rauland)  

Lang Bodø Halden Vegårshei  

Mellom Bodø Halden Vegårshei  

Stafett Bodø Halden Vegårshei  

Junior Stafett Sandnes Byåsen (Sandefjord)  

Hovedløp Konnerud Beitostølen Kristiansand (Tynset) 

Veteran Modum Porsgrunn Ås/Kolbotn  

     

 

Oppfordrer kretsene til å motivere klubber til å søke arrangement, spesielt klubber med 

jubileumsår. 

 

Norgescup 

Det var et behov for å redusere antall «må» helger og spesielt for junior-klassene. Denne 

endringer er nå i gang og vil bli videreført de kommende år. Antall helger er avhengig av 

internasjonale konkurranser og behov for egne uttaksløp utenom NM distansene. 2016 er 

det både EM og VM for senior som medfører flere helger med uttak. Antall «må» helger vil 

nok ligge mellom 6 og 7 fremover. 

 

Antall løp i Norgescup Løp/helger 

Klasse/År 2015 2016 2017 

Junior 16/8 11/6 14/7 

U23 15/7 15/7 13/6 

Senior 15/7 15/7 13/6 

 

Norgescup 2016 og 2017, se egne vedlegg. 

  



NM Sprint stafett. 

 

Deltageroversikt: 

Arrangør/År  

Wing OK / 2014 296 individuelt 

58 lag stafett  

Tønsberg / 2015 318 individuelt  

137 D, 181 H 

57 lag stafett 

 

Som en ser av deltagelse i stafettene er det en stor andel av de som løper individuelt som 

også får delta i stafetten. Dette betyr at lag bestående av 2 damer og 2 herrer har fungert 

meget bra. Vi ser at det er mobilisert sterkt på jentesiden ifht stafettene. 

 

Teknisk 

Det har blitt benytte EMIT Touch Free og det har fungert uten problem i begge arrangement. 

TD har sammen med arrangører fått til gode løyper som har hindret stemplingsutfordringer 

på første etappe.  

I Tønsberg hadde vi et tilfelle der ett strekk hadde mindre løpstid enn 10 sek. Dette hadde 

som konsekvens at EmitTag fortsatt blinket fra forrige registrering ved stempling på ny post. 

Ett lag ble disket grunnet manglende stempling da de trodde stemplingen var i orden da 

EmitTag blinket, men det var fra registrering ved posten før.  

EmitTag fra 2016 har nå endret funksjonalitet slik at de nå skal blinke i kun 5 sekunder, ikke 

10 som tidligere. Dette bedrer systemet, det er sjelden behov for løpsstrekk kortere enn 5 

sek, selv på sprint. 

Det er noe utfordringer med karantene. Diskusjonen går spesielt rundt karantene på 

stafetten, er det behov for dette og hvordan løser en dette. Noe av morroa i en stafett er jo å 

heie på sitt lag, spesielt ved passering. Det er nå besluttet at karantene utgår ved stafetten. 

Ved eventuell bruk av storskjerm vil en vurdere tiltak.  

Tilbakemeldinger 

Det har vært bare positive signaler tilbake fra utøverne. Liten diskusjon om 2 damer + 2 

herrer og alle synes det har vært tette og spennende konkurranser. Så konklusjonen etter 2 

år er at det har vært en suksess og at det ikke er behov for noen endringer ifht regelverk. 

  



Internasjonale arrangement siste tingperiode. 

2014 

Foot-O: World Cup, Kongsberg 

Ski-o:  World Cup, Gåsbu 

 

2015 

Foot-O:  World Cup, Halden  

  Junior VM, Rauland 

Ski-o:   VM for senior og Junior,  Budor 

 

 

Kommende arrangement: 

Norge har nå søkt IOF om å få tildelt VM i 2019. Ved en slik tildeling vil det også bli vurdert 

internasjonale konkurranser som et ledd i forberedelsene. Da vil det være naturlig med f.eks. 

World Cup (2018). Dette vil bli diskutert mellom IOF, NOF og VM arrangør. 

WMOC, 2020: Norsk Orientering vil søke om tildeling av WMOC for 2020. Foreløpig er det to 

arrangører som har vist interesse, Nydalen SK, og en allianse av klubber fra Trondheim. 

 

 



 

 

 

 

 

Norgescup 2016 Senior 
15 løp hvorav de 10 beste teller sammenlagt (7 helger) 

 
1 22.apr  EM uttak sprint  Sprint 
2 23.apr  Vårløp m/EM uttak  Mellomdistanse 
3 24.apr  Vårløp m/EM uttak  Langdistanse 
4 7.mai  NM sprint, Varegg  Sprint 
5 24.jun  O-Festival, Sarpsborg Sprint 
6 25.jun  O-Festival, Sarpsborg Mellomdistanse 
7 26.jun  O-Festival, Sarpsborg Langdistanse 
8 14.jul  VM uttak   Sprint 
9 15.jul  VM uttak   Mellomdistanse 
10 17.jul  VM uttak   Langdistanse 
11 8.sep  NM lang, Bodø  Langdistanse 
12 10.sep NM mellom, Bodø  Mellomdistanse 
13 23.sep NM natt, Rogaland   Natt 
14 24.sep Norgescup, Rogaland  Mellomdistanse 
15 22.okt  NM ultra, Blodslitet  Ultra lang 
 
 
4 sprint – 5 mellom – 4 lang – 1 ultra lang – 1 natt 
 
 

Norgescup 2016 Junior 
11 løp hvorav de 8 beste teller sammenlagt (6 helger) 

 
1 7.mai  NM sprint, Varegg  Sprint 
2 4.jun  VM uttal mellom  Mellomdistanse 
3 5.jun  VM uttak lang  Langdistanse 
4 24.jun  O-Festival, Sarpsborg Sprint 
5 25.jun  O-Festival, Sarpsborg Mellomdistanse 
6 26.jun  O-Festival, Sarpsborg Langdistanse 
7 8.sep  NM lang, Bodø  Langdistanse 
8 10.sep NM mellom, Bodø  Mellomdistanse 
9 23.sep NM natt, Rogaland   Natt 
10 24.sep Norgescup, Rogaland  Mellomdistanse 
11 22.okt  NM ultra, Blodslitet  Ultra lang 
 

2 sprint – 4 mellom – 3 lang – 1 ultra lang – 1 natt 



 

 

FORSLAG 

 

 

Norgescup 2017 Senior 
13 løp hvorav de 10 beste teller sammenlagt (7 helger) 

 
1 31.mar NM natt, KOK  Natt 
2 2.apr  NC mellom, KOK  Langdistanse 
3 3.jun  NM sprint, Hamar  Sprint 
4 5.jun  NC mellom, Hamar  Mellomdistanse 
5 23.jun  O-Festival, Oppdal  Sprint 
6 24.jun  O-Festival, Oppdal  Mellomdistanse 
7 25.jun  O-Festival, Oppdal  Langdistanse 
8 19.aug NC sprint, Bergen  Sprint 
9 20.aug NM ultralang, Samnanger Ultra lang 
10 7.sep  NM lang,?   Langdistanse 
11 9.sep  NM mellom,?   Mellomdistanse 
12 22.sep NC sprint    Sprint 
13 23.sep NC mellom, finale   Mellomdistanse 
 
 
4 sprint – 4 mellom – 3 lang – 1 ultra lang – 1 natt 
 
 

Norgescup 2017 Junior 
14 løp hvorav de 10 beste teller sammenlagt (7 helger) 

 
1 31.mar NM natt, KOK  Natt 
2 2.apr  NC mellom, KOK  Langdistanse 
3 27.mai VM uttak mellom  Mellomdistanse 
4 28.mai VM uttak lang  Langdistanse 
5 3.jun  NM sprint, Hamar  Sprint 
6 23.jun  O-Festival, Oppdal  Sprint 
7 24.jun  O-Festival, Oppdal  Mellomdistanse 
8 25.jun  O-Festival, Oppdal  Langdistanse 
9 19.aug NC sprint, Bergen  Sprint 
10 20.aug NM ultralang, Samnanger Ultra lang 
11 7.sep  NM lang,?   Langdistanse 
12 9.sep  NM mellom,?   Mellomdistanse 
13 22.sep NC sprint    Sprint 
14 23.sep NC mellom, finale   Mellomdistanse 
 

4 sprint – 4 mellom – 4 lang – 1 ultra lang – 1 natt 


