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Veiledning for kontroll av kretsløp i Akershus og Oslo Orienteringskrets 
 
Teknisk delegerte (TD) oppnevnes av Teknisk råd i kretsen blant kandidater foreslått av kretsens 
arrangørklubber. TDs oppgave er i samarbeid med løpsleder og løypelegger å kvalitetssikre 
arrangementet og påse at det arrangeres i henhold til konkurransereglene. TD har taushetsplikt om 
terreng, kart, løyper og andre forhold som kan gi deltakere konkurransefortrinn.  
 
De fleste dokumenter det er vist til i denne veiledningen finnes på Norsk Orienterings hjemmeside 
http://orientering.no/forbund/lover-og-regler/, bl.a. oversikt over «Konkurransereglene», «Regler for 
kartarbeid» og «Retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere».  

  
Teknisk delegert skal som et minimum utføre følgende oppgaver:  
 
1. I henhold til konkurransereglene §14 og VDG-avtalen: 

a. Så tidlig som mulig sjekke at løypelegger har et grunnlagskart hvor områder som har 
restriksjoner er inntegnet. Restriksjoner inntegnet skal minimum være verna områder og 
andre områder hvor aktivitet begrenses av Norsk lov. For løp i hekke- og yngletiden skal også 
hekke-/yngle-områder være med. 

b.  Når løyper foreligger, sjekk at poster som ligger i områder med restriksjoner er godkjent av 
rette myndighet (for verneområder: forvalter, normalt Statsforvalter, for hekke-/yngle-
områder: kommune miljøvernkonsulent/viltnemd eller grunneier) 

c. Sjekk grunneiers tillatelse til samlingsplass inkl. toalettløsning og avfallshåndtering. 
d. Dersom offentlig vei benyttes, sjekk politiets tillatelse. 
e. Dersom høyttaleranlegg benyttes, sjekk kommunelegens tillatelse.  
f. Dersom det har vært skade på mennesker eller dyr under løpet, eller person er savnet, sjekk at 

hendelsen er håndtert i henhold til arrangørveileder og at NOF er varslet om skadde dyr. 
 
2. Påse at innbydelse og PM gir tilstrekkelig informasjon til løperne. Krav til innhold i innbydelse og PM 

framgår av konkurransereglene, henholdsvis punkt 22.3 og 22.5. For kretsløp gjelder at innbydelse 
skal legges ut i Eventor senest 4 uker før påmeldingsfristen utløper.  

 

3. Kontrollere at løype- og klassetilbudet dekker alle aldre og ferdighetsnivåer, vær spesielt 
oppmerksom på nytt klasse- og løypetilbud vedtatt for sesongen  2022. Det er viktig å merke seg at 
det skal være tilbud om åpne løyper med direktepåmelding for alle ferdighetsnivåer.  Dette iht. 
konkurransereglenes punkt 16.1.1. 
 

4. Sjekke at kartet er godkjent av kretsen og at det benyttes offsettrykk eller print fra en autorisert 

produsent. Det skal kontrolleres at kvaliteten på løpskartet som løperne får utdelt, blir 

tilfredsstillende. Se også dokumentet «Regler for kartarbeid», pkt. 8: «For å kunne benytte annet 

enn offsettrykk til kretsløp må kartet trykkes av en autorisert produsent.» For print av kart, se 

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

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

Mellomdistanse: Orienteringsteknisk krevende med fokus på finorientering og retningsskifter. 
Langdistanse: Variasjon mellom ulike orienteringsteknikker med veivalgsalternativ og innslag av 
langstrekk. Sprint: Teknisk enkle poster, men vanskelige veivalg som stiller krav til høy 
konsentrasjon. Løpsunderlag skal muliggjøre høy løpshastighet. Løypelengdene skal være tilpasset 
slik at de veiledende vinnertidene blir: 
 

http://orientering.no/forbund/lover-og-regler/
http://orientering.no/media/filer_public/5e/93/5e933df6-1406-42c9-80f9-c558fcaaa5b5/felles_-_konkurranseregler_endret_etter_klm_2021.pdf
http://www.orientering.no/media/filer_public/28/b6/28b689b8-e549-4f07-bfd5-096e8ecb6a79/nye_apne_klasser_og_loypeniva_fra_2022.pdf
http://orientering.no/media/filer_public/69/13/691361c3-e16b-4009-b2a2-d750cd8260aa/regler_for_kartarbeid_2018.pdf
http://www.orientering.no/om-idretten/kart/print-av-kart/


Sist oppdatert: 18. april 2022 

Klasse Langdistanse Mellomdistanse Sprint 

D/H 13-14 30-35 min 

 

20-23 min 
 

13-15 min 
D/H 15-16 35-40 min 

D 17-18 45-50 min 

 

 
23-25 min 

 

 
13-15 min D 19-20 50-55 min 

H 17-18 50-55 min 

H 19-20 60-70 min 

D 21 60-70 min 

 

33-35 min 
 

13-15 min 
H 21 75-90 min 

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

 
Se også dokument på NOF’s sider «Særpreg for ulike distanser og anbefalte vinnertider». For 
stafetter og andre sprintøvelser vises det til IOF’s regler (side 48-53). 

 
6. Kontrollere at løypenes vanskelighetsgrader oppfyller kravene til de ulike nivåene med særlig fokus 

på B, C og N-løypene. N: Løypa legges langs ledelinjer (veg/sti/bekk/åpen myr). N-løypa skal ikke 
skifte ledelinje mellom poster. Ved mangel av ledelinje skal det merkes. C: Løypa legges fortrinnsvis 
langs ledelinjer. Postene kan legges litt vekk fra ledelinjene, men det skal være oppfangende detaljer 
rundt postene. B: Løypa skal være relativt enkel med oppfangende detaljer i nærheten bak postene. 
Postdetaljene skal være lesbare og tydelig 
 
For å gjøre det enklere for spesielt nye i orientering å velge rett klasse/nivå, bør arrangøren 
oppfordres til å sette inn enkel forklaring på løypenivå (N, C, B og A) i invitasjonen eller legge ut en 
oversikt i pdf på arrangementets side i Eventor. Se dokumentet «Forklaring på løypenivå 
orientering» eller for fyldigere informasjon brosjyren «Riktige løyper for barn og ungdom» på 
Norges orienteringsforbund sine hjemmesider. 
 

7. Kontrollere postplassering og postbeskrivelser før løypene trykkes. 
 

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

 

9. Påse at deltakerne i klasser og løyper nevnt i konkurransereglenes pkt 16.2.2 ikke gis resultat 
og/eller rangeres. I tillegg må reglene for utdeling av kart på forhånd overholdes, 
konkurransereglenes punkt 22.8.7 og 22.8.8. 
 

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

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

 

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

http://orientering.no/media/filer_public/c7/a3/c7a392d8-6a17-40ed-871f-ee5aa3228b58/orientering_-_saerpreg_for_ulike_distanser_og_anbefalte_vinnertider.pdf
https://onedrive.live.com/embed?resid=663580750D0C0BCE%2147371&authkey=!AFQNmm217AsD-hE&em=2&wdHideHeaders=True&wdDownloadButton=False
http://www.orientering.no/media/filer_public/79/c6/79c6899a-0be5-4015-bba6-58d8bf365c43/forklaring_loypeniva_orientering__2019.pdf
http://www.orientering.no/media/filer_public/79/c6/79c6899a-0be5-4015-bba6-58d8bf365c43/forklaring_loypeniva_orientering__2019.pdf
http://www.orientering.no/media/filer_public/02/d9/02d9ce53-d416-492a-a796-a5864cd15590/nof_riktige_loyper_for_barn_og_ungdom_2016.pdf
http://orientering.no/media/filer_public/5e/93/5e933df6-1406-42c9-80f9-c558fcaaa5b5/felles_-_konkurranseregler_endret_etter_klm_2021.pdf
http://orientering.no/media/filer_public/5e/93/5e933df6-1406-42c9-80f9-c558fcaaa5b5/felles_-_konkurranseregler_endret_etter_klm_2021.pdf
http://orientering.no/media/filer_public/5e/93/5e933df6-1406-42c9-80f9-c558fcaaa5b5/felles_-_konkurranseregler_endret_etter_klm_2021.pdf
http://orientering.no/media/filer_public/90/66/9066bdc2-d0f4-4865-9e9d-3dc5a5b5ea3e/forskrifter_for_pamelding_avgifter_premiering_og_resultatservice-2020.pdf
http://orientering.no/kretser/akershus-og-oslo/aktivitet/trimtex-cup/
http://orientering.no/kretser/akershus-og-oslo/aktivitet/trimtex-cup/
http://orientering.no/kretser/akershus-og-oslo/kretsen/tekniskrad/
mailto:akershus.oslo@orientering.no

