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Styremøte nr 8 - 2020 
Norges Orienteringsforbund 
Protokoll 
 
Dato: Mandag 24. august, kl 18:00-20:30 
Sted: Teams 
 
Tilstede:  
Astrid Waaler Kaas (AWK)   president  
Kjell Einar Andersen (KEA)   visepresident (deltok på sak 55,56,57,64,65) 
Dag Kaas (DK)    styremedlem  
Dag Ausen (DA)    styremedlem  
Gunhild Bredesen (GB)   styremedlem 
Sondre Sande Gullord (SSG)  styremedlem (deltok på sak 55,56,57,64,65) 
Stein Blomseth (SB)    varamedlem  
Aurora Fossøy (AF)    varamedlem 
 
Lasse Arnesen (LA)    generalsekretær  
Øystein Hildeskor (ØH)  assisterende generalsekretær 
 

Sak 55/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak 
Forbundsstyret vedtok å godkjenne innkalling og saksliste. 
 

Sak 56/2020 Godkjenning og signering av protokoll  
Protokoll fra forrige styremøte er tidligere godkjent og publisert.  
 
Vedtak 
Forbundsstyret vedtok å godkjenne protokoll fra styremøte nr. 7 – 2020. 
Protokoller fra tidligere styremøte vil bli signert av styremedlemmene ved første fysiske møte. 
 

Sak 57/2020 Regnskapsrapport pr. 30.6 
 
ØH redegjorde for den økonomiske situasjonen.  
 
Det er fortsatt vanskelig å kunne gi en sikker prognose i dagens situasjon. Mye avhenger av 
forhold som vi ikke råder over. Prognosen baserer seg på at taket på maks 200 
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deltagere ikke endrer seg. En eventuell innskjerping til maks 50 deltagere vil 
slå meget uheldig ut for oss.   
 
Tallene i halvårsregnskapet viser at vi ligger ca. 1.400.000 over budsjettet for første halvår. 
Korona-prognosen anslår et resultat på 444.000 i pluss sammenliknet med det 
opprinnelige årsbudsjettet, som var på – 850 000. Forskjellen skyldes at vi fortsatt satser på 
komme i gang med utsatte aktiviteter, eventuelt finne alternative aktiviteter, samt 
forskyvninger i periodiseringen.   
 
Året har vært spesielt krevende for toppidretten. Avlyste arrangement og samlinger har gjort 
2020 til et unntaksår. Avlysninger i høstens samlinger og arrangement i Tsjekkia vil påvirke 
økonomien, men dette er foreløpig ikke tatt inn i Koronaprognosen. Tilsvarende gjelder 
for EYOC i Ungarn. Styret støtter en utdeling av stipender til VM-aktuelle enkeltutøvere 
dersom høstens samlinger blir avlyst. 
 
På den positive siden har vi tapt mindre løpsavgifter enn forventet i det forrige korona-
budsjettet pr juni. Dyktige og kreative arrangører har klart å gjennomføre arrangementer med 
god deltagelse i tråd med myndighetenes retningslinjer. Det har i tillegg poppet opp nye løp i 
sommer med god deltagelse.   
Turorienteringen har gått meget bra og her forventer vi, som i forrige prognose, 
et økt overskudd på kr. 400 000 sammenliknet med vårt opprinnelige budsjett.    
HL/OLL er gjennomført etter planen, noe som må sies å være meget positivt, gitt dagens 
situasjon. HL ser faktisk ut til å ha en liten økning sammenliknet med i fjor. 
Administrasjonen informerte om at det har åpnet seg en mulighet for at vi som særforbund 
kan søke om tapte inntekter på løp.  
 
Styret påpekte at det er viktig å sjekke ut om vi er søknadsberettiget før en eventuell søknad 
fra NOF om statlig kompensasjon sendes.  
(Det er i ettertid klarlagt at NOF ikke er søknadsberettiget) 
 
Vedtak 
Forbundsstyret tok halvårsregnskapet og prognosen til etterretning. 
 

Sak 58/2020 Norsk deltakelse i EYOC og Euromeeting 
 
LA informerte om saken 
 
Eneste gjenstående internasjonale mesterskap i 2020 som ennå ikke er avlyst eller utsatt er 
EYOC (ungdoms-EM). EYOC er planlagt arrangert i Ungarn 24.-26. oktober. Ungarn er pr. i 
dag (24. august) «gult land» iht FHIs koronakart. 
 
Vanligvis har Norge kun sendt juniorer 17-18 til EYOC. Ettersom JWOC er avlyst i år, vil det 
være aktuelt å sende også 19-20-åringer til EYOC. 
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I samråd med sportslig utviklingsansvarlig og landslagssjefen foreslår NOFs administrasjon 
at Norge ikke sender lag til EYOC 2020. 
 
Kommentarer fra styret: 
De samme argumentene gjelder også for Euromeeting. Landslagssjefen mener at det ikke er 
forsvarlig å sende et helt landslag, men at det kan vurderes å sende noen få utøvere. 
 
Vedtak 
Forbundsstyret vedtok at Norge ikke sender lag eller enkeltutøvere til EYOC 2020 i Ungarn, 
selv om dette skulle bli arrangert.    
Forbundsstyret vedtok at Norge ikke sender et landslag til Euromeeting, men at det kan 
vurderes å sende noen få enkeltutøvere. 
 

Sak 59/2020 Forbundsting. Kretsledermøte.  
 
LA orienterte om saken 
 
Styret vedtok i sak 44/2020 å avholde forbundsting og eventuelt kretsledermøte i 
sammenheng med kompetansehelgen på Gardermoen 6. -8. november. 
 
Normalt er det ikke rom for å behandle nye saker på et utsatt forbundsting, men det kan 
være aktuelt med små justeringer i sakspapirene. Dette kan være aktuelt når det gjelder 
strategiplan og langtidsbudsjett.  
 
I juni ble det avholdt ekstraordinært kretsledermøte. Et flertall av kretslederne har uttalt at de 
kun ser behov for å gjennomføre et nytt KLM i november dersom det er aktuelle saker oppe 
til behandling. 
 
NOFs administrasjon forbereder saken om utenlandsk deltakelse og premiering i NM, både 
med en oversikt over andre særforbunds regler om dette, og med en spørreundersøkelse 
som skal sendes ut til klubbene. Administrasjonen har utarbeidet et utkast til brev som 
sendes til klubbene, der det bes om innspill på NM-saken. Styret v/DA og SB ser på 
innholdet i brevet før det sendes ut. 
 
Administrasjonen sjekker med regelutvalget om det er regelendringer som bør behandles av 
Kretsledermøtet.  
Strategiplanen gjennomgås for å se om det er det noe som bør endres før den behandles på 
tinget? Administrasjonen ved ØH kaller inn til møte i arbeidsgruppen for strategiarbeidet før 
neste styremøte. Øystein, Stein, Lasse og Astrid sitter i gruppen.  
 
Det må vurderes om prøveordningen med nytt løype- og klassetilbud skal gjøres til en 
permanent løsning. Dersom arbeidsgruppen mener at erfaringene er tilstrekkelig og gode, 
må ordningen tas til Kretsledermøtet for eventuelt vedtak om permanent løsning. I motsatt 
fall bør Kretsledermøtet forlenge prøveperioden. 
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Vedtak 
Forbundsstyret ber administrasjonen ferdigstille forberedelsene i saken om utenlandsk 
deltakelse og premiering i NM til Tinget.  
 
Forbundsstyret ber administrasjonen konferere med regelutvalget om det er regelendringer 
som bør behandles på et KLM. 
 
Styret må vurdere hvorvidt det skal avholdes et separat KLM. 
 
Forbundsstyret ber arbeidsgruppen for strategiarbeidet foreslå eventuelle justeringer i 
strategiplan 2020-2026 til styremøte i oktober 
 

Sak 60/2020 Arrangementsutvalg 
 
DA informerte om saken. 
 
Vår nye strategiplan setter søkelys på arrangørkompetansen. Vi ønsker å stimulere til 
nytenking og variasjon i konkurranse-programmet. Det blir pekt på at Norsk Orientering er 
konservativ og i for liten grad nytenkende med tanke på å nå ut til nye målgrupper. Det er 
ikke et tilfredsstillende aktivitetstilbud over hele landet.  
 
Pga. korona-pandemien har arbeidet med opprettelse av arrangementsutvalg blitt 
nedprioritert til fordel for et omfattende arbeid med reorganisering av terminlisten og 
kontinuerlig utvikling av «korona-veileder» for arrangører.  
  
Erfaringene o-Norge har gjort seg så langt denne sesongen må tas med inn i det kommende 
arbeidet. Gjennomføringen av nærløp er forenklet og nye arrangementsformer prøves ut. 
Samtidig er Norsk Orientering økonomisk avhengig av løpsavgift for å opprettholde og 
videreutvikle aktivitetsnivået, og når de store arrangementene uteblir eller får lavere 
oppslutning, gir dette økonomiske utfordringer for forbundet både på kort og lang sikt. Disse 
erfaringene og den økonomiske utfordringen bør også diskuteres i utvalget.  
  
Mandat   
Arrangementsutvalget skal rådgi styret og administrasjonen knyttet til bl.a. følgende saker:  

• Helhet, variasjon og utvikling i terminlisten med tanke på å rekruttere nye, beholde 
ungdommer lengst mulig og ha et godt jr/sr elite program  

• Retningslinjer for gjennomføring av nye konkurranseformer, som jaktstart og knock-
out sprint m.fl.  

• Initiere endringer i konkurransereglene og sørge for forankring i o-Norge før 
behandling på KLM  

• Retningslinjer for å følge opp sikkerhet knyttet til konkurranser  
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• Øke kompetansen bl.a. knyttet til teknisk delegert / kontrollør rollen og arrangører av 
større konkurranser  

• Utarbeide/oppdatere veiledningsmateriell for arrangører og kontrollører  
 
Aktuelle spørsmål:  

• Arrangerer vi de riktige NM konkurransene?  
• Hvordan avvikle NM sprint konkurranser på en bærekraftig måte?  
• Hvordan få større fokus på sprint uten å øke reise belastningen for løperne?  
• Arrangerer vi de riktige løpene? (oppfølging av gruppearbeid på KLM)  

 
Styret påpekte at det viktigste med etableringen av et nytt arrangementsutvalg er å bidra til 
økt aktivitet. Styremedlemmene ble oppfordret til å sende inn forslag på kandidater til DA.  
 
Vedtak 
Styret ba DA og JAJ om å etablere arrangementsutvalget i løpet av høsten. 
 
 
 

Sak 61/2020 Evaluering/rapportering fra utvalgene 
 
AWK presenterte saken. 
 
Styret opprettet ved starten av denne tingperioden flere utvalg. Det er ønskelig å etablere et 
fast system for evaluering av utvalgenes arbeid i tingperioden. 
  
Målsetting med evalueringen er å vurdere om våre utvalg og komiteer har fungert etter  
hensikten (mandat gitt av styret) og vurdere hvordan arbeidet i de forskjellige utvalgene og   
komiteene har bidratt til at Norsk Orientering har nådd sine strategiske mål.   
 
Styret ønsker en tettere oppfølging av utvalgene og vil vurdere behovet for kvartalsvis 
rapportering. DA ber utvalgene om å lage en enkel evaluering av komiteens arbeid i 
tingperioden.  
  
 
Vedtak 
Styret ber Toppidrettsutvalget, SkiO-utvalget, PreO-utvalget, Kartutvalget, Parautvalget,   
Regelutvalget, VDG-utvalget og Ungdomskomiteen (UNO) om å evaluere sin virksomhet i   
inneværende tingperiode. Evalueringen leveres styret v/ Dag Ausen innen 1.oktober.  
 

Sak 62/2020 MapAnt – digitalt Norgeskart 
 
DA redegjorde for saken 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 

 
I strategidokumentet for Norsk Orientering for perioden 2020-2026 (skal vedtas på 
utsatt ting) er realisering av «MapAnt» et av delmålene knyttet til hovedområde anlegg/kart.  
 
MapAnt Beta (mapant.no) ble lansert 29. juni etter iherdig arbeid fra ildsjeler i «MapAnt-
teamet» tilknyttet kartutvalget i Norsk orientering, Terje Mathisen, Jan Kocbach og Henning 
Spjelkavik. MapAnt er et stort orienteringskart som har som mål å dekke hele Norge, utgitt av 
Norsk Orientering.  
Motivasjonen med å etablere MapAnt har både vært å utvikle et digitalt norgeskart for «ad 
hoc bruk» og å stimulere til å lage helt nye o-kart, spesielt i områder hvor det ikke eksisterer 
o-kart eller er o-aktivitet.  
 
Aktuelle bruksområder:  

• Kart til turorientering (nye områder som ikke tidligere er kartlagt)  
• Kart til stolpejakten, spesielt i områder hvor det ikke er tilgang til o-kart  
• Kart til usynlig-o for trening og mosjonsaktivitet  
• Samarbeid med friluftsorganisasjoner og andre (f.eks. Turistforeningen, Norsk 

friluftsliv, Speiderforbundet, Forsvaret, m.fl.) knyttet til «kommersiell» bruk, f.eks. 
gjennom salg av printede kart over populære turområder.  

• Utgivelse av enkle o-kart i «hvite områder» som grunnlag for utvikling av o-idretten 
lokalt, både til trening, mosjonsaktivitet og enkle konkurranser.  

• Andre områder  
 
Det er investert i underkant av 100.000 kr i utviklingen av MapAnt Beta. Allerede nå er det 
planlagt en ny full runde over hele landet med de siste optimaliserte parameterne for 
vegetasjon og stup-deteksjon. Dette innebærer en videre investering i størrelsesorden 
100.000 kr.   
 
Styret hadde følgende innspill til det videre arbeidet med MapAnt: 
MapAnt er et viktig bidrag fra NOF i samarbeidet med stolpejakten.  
Det er behov for å sette opp kriterier for kommersiell utnyttelse.  
MapAnt er et produkt som kan ha et større nedslagsfelt enn kun orientering.  
MapAnt bør presenteres for Norsk Friluftsliv. DA kontakter styremedlem Linda Verde. 
Eventuelle muligheter for søknadsmidler sjekkes ut.  
Fortsatt behov for oppgraderinger av det som foreløpig er en Beta-versjon. Dette vil medføre 
nye utviklingskostnader. Disse utviklingskostnadene må kartlegges. 
LA og IH får ansvaret for det videre arbeidet fra administrasjonens side, og DA, SSG og SB 
fra styrets side. 
  
 
Vedtak 
Styret er imponert over arbeidet som så langt er nedlagt og gir honør til «team MapAnt» for 
at de har fått etablert MapAnt Beta på vegne av Norsk Orientering. 
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Norsk Orientering har eierrettighetene til MapAnt.no og vil forvalte disse på best mulig måte 
fremover i tråd med vilkårene. Administrasjonen bes om å komme opp med en plan for dette 
arbeidet som også inkluderer kostnader og mulige inntekter samt en vurdering av aktuelle 
samarbeidspartnere. 
 

Sak 63/2020 Landsdekkende arrangement jubileumsuka 
 
LA informerte om saken 
 
Det er tidligere nedsatt en arbeidsgruppe som la frem ulike forslag til jubileumsaktiviteter for 
styret.  
 
Etter at verden endret seg i mars er ikke temaet viet særlig oppmerksomhet, annet enn at det 
er planlagt og reservert for jubileumsmiddag på Gardermoen lørdag 7. november. 
 
Inspirert av andre særforbunds landsdekkende aktiviteter på lokalplan ønsker presidenten at 
det arrangeres noe tilsvarende i o-idretten. Gjerne som en markering av forbundets 75-års 
dag 1.oktober. Viktig å få med seg hele O-Norge og at et slikt arrangement oppleves som et 
positivt løft og ikke noe som tres nedover hodet på arrangørene. Media bør kobles på i så 
stor grad som mulig. 
 
Vedtak 
Forbundsstyret ber arbeidsgruppen konkretisere planene for et landsdekkende 
jubileumsarrangement. 
 

Sak 64/2020 Samarbeidsavtale Stolpejakten-NOF 
 
Det er gjennomført et møte med Foreningen Stolpejakten 11. august hvor SSG og AWK 
deltok. I møtet ble det fokusert på områder NOF og FS kan samarbeide om.  
 
Det ble i møtet fra NOFS side pekt på fire mulige samarbeidsområder: 

• Sponsorsamarbeid – avklare prinsipper; hva som kan innlemmes i en total 
markedspakke for NOF.  

• Markedssamarbeid - vi markedsfører hverandres aktiviteter på en positiv måte. 
• Konseptutvikling – kvalitetssikring, grenseoppgang mellom stolpe og tur-o. 

Samarbeid rundt farge og vanskelighetsgrad på turer. 
• Fortsette piloten med felles app og betalingsløsning. 

 
Det ble i tillegg diskutert om NOF kan få en plass i styret hos Stolpejakten.  
Styreleder i FS, Bernt Bjørnsgaard har etter møtet bekreftet at FS er interessert i å lage en 
samarbeidsavtale basert på punktene over. 
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Økonomi er foreløpig holdt utenfor.   
 
Styret mener det er viktig at FS og NOF raskt blir enige slik at planer for 2021 kan formidles 
til våre arrangører. Styret påpekte at et eventuelt videre samarbeid ikke må gå utover 
Turorientering som konsept eller inntektskilde. Grenseoppgangen er derfor viktig. Det er 
blant annet utfordrende med betalbare kart i Stolpejakten, og hvordan inntektene fra disse 
skal fordeles. En eventuell videreføring av piloten må vurderes nøye.  
Vi bør søke juridisk bistand til å sette opp en ny avtale.  
 

Sak 65/2020 Prosess rundt generalsekretærstillingen 
 
AWK orienterte om videre prosess og svarte på spørsmål fra styret. 
Styret har fått tilsendt søkerlisten. 
 
 

Sak 66/2020 Prosess rundt landslagssjefstillingen 
 
LA og DK orienterte om prosessen og svarte på spørsmål fra styret.  
 
Stillingen er utlyst med søknadsfrist 1. september.  

Sak 67/2020 Øvrige informasjonssaker 
 
Koronastatus 
Det praktiseres fortsatt i stor grad hjemmekontor, selv om NOF-kontoret er daglig besøkt av 
minst èn medarbeider. Idrettens hus er ikke åpnet for fullt innrykk, da alle møterom, kantine 
og ytterligere fasiliteter har redusert kapasitet. Det avholdes ukentlige fellesmøter på Teams, 
og det er stor aktivitet på alle områder. 
 
«Veileder for arrangement av o-løp med begrenset deltakelse» justeres og oppdateres 
fortløpende etter innspill, erfaringer og i henhold til myndighetenes oppdaterte anbefalinger 
og restriksjoner.  
 
Personal 
Niklas Profors har sagt opp sin stilling som sprintkoordinator f.o.m. 1. oktober. 
 
Gjennomføring av mesterskap 
Det nevnes spesielt at både HL/OLL og NM Ultralangdistanse er gjennomført med ekstra 
fokus på smittevern, og med tilnærmet normalt deltakerantall. HL hadde sågar en liten 
økning i deltakerantallet fra i fjor. OLL ble noe begrenset, ved at deltakere med kortest 
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reisevei bodde hjemme. Det sportslige innholdet på OLL var vellykket. Særlig har ansvarlig 
ungdomsleder fått mye skryt. 
 
Øvrige NM-distanser planlegges gjennomført tilnærmet upåvirket, kun med praktiske 
tilpasninger. Arrangørene viser stor vilje til tilpasninger og tilleggsarbeid. 
 
Tur-o-appen 
Den nye versjonen av tur-o-appen er i utprøving av flere arrangører. Vi mottar løpende 
innspill til funksjonalitet og utseende. 
 
 
Astrid Waaler Kaas   Kjell Einar Andersen  Dag Kaas 
President    Visepresident   Styremedlem 
 
 
 
 
Sondre Sande Gullord  Dag Ausen    Gunhild Bredesen 
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 
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