
  
 

Forslag til o-tinget fra AOOK 

Dette forslaget er fremmet til forbundsstyret innenfor tidsfristen for forslag, men ønskes diskutert på AOOK krets-ting og i 

utvalg for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere. Det kan derfor komme justeringer av forslaget. 

Bakgrunn 
Oslo kommunes «mål og retningslinjer for forvaltning av Oslos kommunes skoger» har ført til oppmerksomhet om hvilke 

krav som gjelder arrangører av o-løp. På den ene siden har AOOK ikke godtatt bestemmelser som innskrenker våre 

lovfestede rettigheter. På den andre siden er noen av kravene som er stilt oppfattet som fornuftige, og er blitt 

implementert i AOOK sin årlige rådgiving til arrangører og i retningslinjer for kontroll (TD). 

Forbundets konkurranseregler oppfattes ikke som klargjørende nok for hvilke krav som bør stilles til arrangør og teknisk 

delegert. Dersom o-sporten skal kunne tilbakevise uheldige offentlige forslag, er det AOOK sin oppfatning at vi samtidig må 

kunne vise til at vi har egen oppfølging som sikrer at våre arrangementer ikke bryter Norsk lov og avtaler for vårt forhold til 

naturmiljø og rettighetshavere. AOOK kan ikke se at denne problemstillingen er spesiell for Oslo.  

I det følgende drøftes dagens (nasjonale)konkurranseregler og andre forhold, og det gis konkrete forslag til klargjøring av 

konkurransereglene, og andre forslag for å styrke Norsk Orientering sin evne til å oppfylle Norsk lov og Avtale om 

orienteringsidrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere. 

Drøfting av nåværende tilgjengelige konkurranseregler (utgave des 2018) 
Konkurransereglene har flere bestemmelser som gjelder naturmiljø og rettighetshavere. 

14.1.2 gir forbundsstyret og kretsstyret rett til å avvise løpssøknader der det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn. 14.1.3 gir 

forbundsstyret myndighet til å bestemme krav til søknader. Disse kravene finnes ikke på orientering.no så vidt vi kan se.  

14.2 (med underpunkter) angir hvilke lover og bestemmelser som gjelder vedrørende naturmiljø og rettighetshavere, men 

bestemmelsene er ikke klargjørende fordi de ikke gir eksakte krav. 14.2.2 og 14.2.3 henviser til Norsk lovverk generelt (uten 

ytterligere klargjøring), og i 14.2.3 ser det ut som paragrafen i Friluftsloven det henvises til, mangler. Konkurransereglenes 

hovedprinsipper (3.1.1) inkluderer «-at o-løp arrangeres av frivillige som bruker sin fritid for at andre skal kunne utøve 

idretten». Da må en ikke forvente at de frivillige må ha juridisk detaljkompetanse eller bruke mye tid til å fortolke Norsk lov 

riktig. 

Konkurransereglene har IKKE krav når det gjelder kontroll av arrangementers oppfyllelse av bestemmelser som gjelder 

naturmiljø og rettighetshavere. Dette er underlig med tanke på de klare forpliktelser som ligger i Friluftsloven og i avtalen vi 

har inngått med offentlige etater og landsomfattende organisasjoner. 

Drøfting av sammenheng med andre forhold 
Flere organisasjoner inkluderer (noen av) FNs bærekraftsmål i målsetninger og strategier. Mål 15 «Liv på land» lyder på 

norsk: "Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe 

ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold". Også andre bærekraftsmål har 

betydning for Norsk Orientering. 

Å kunne gi god informasjon har blitt viktigere i mange deler av samfunnet. Dette har mange positive muligheter for Norsk 

Orientering ved at ved god informasjon til allmenheten kan få flere til å oppdage og forstå vår flotte idrett. Det er også 

negative konsekvenser dersom det skjer en uheldig hendelse. Media og andre aktører etterspør da ofte hvordan man har 

motarbeidet uheldige hendelser, hvilke rutiner og regler som finnes, og hvordan disse har vært fulgt opp. Skriftlig 

dokumentasjon forventes fremlagt raskt. Selv for et mindre løp kan stor skade skje, både for naturmiljø og vårt omdømme. 



  
 

Forslag til endringer av konkurransereglene (utgave des 2018) 
Punkt 2.2.3 og 2.2.4 endres ved at det stilles krav om kontrollør for Kretsløp. («K» flyttes fra 2.2.4 til 2.2.3) 

Punkt 2.2.6 («TD skal som et minimum utføre følgende oppgaver:») får et nytt underpunkt 11: 

11. Verifisere at følgende forhold er dokumentert: 

a. Godkjennelse fra grunneier(e) for parkering, samlingsplass og startpost (hvis tids-start, ikke krevd ved flexistart) 

1. Plan for avfallshåndtering og toalettforhold  

2. Bruk av lydanlegg, reklame og eventuelle andre forhold som kan volde ulempe 

b. Godkjennelse av forvaltningsmyndighet der dette kreves (eksempelvis naturreservat) 

c. Dokumentert informasjon om arrangementet gitt til alle lokale etater og lokale organisasjoner av nasjonale 

samarbeidspartnere (kontaktgruppa) i «Avtale om orienteringsidrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere» 

Forslag til forbedret rettledning til arrangører og teknisk delegerte 
Forbundsstyret må sørge for at krav til arrangører synliggjøres godt, i henhold til konkurransereglenes punkt 14.1.3. 

Forbundsstyret må sørge for at det finnes gode rettledninger for arrangører og tekniske delegerte. AOOK kan bidra i dette 

arbeidet. Allerede etablert «beste praksis» i AOOK og andre kretser må synliggjøres på Norsk Orientering sine nettsider. 

Forslag til vedtak 

Forbundets regel- og VDG-utvalg utreder saken videre, bl.a. for å avklare forholdet til andre eksisterende regler, slik at 

saken kan fremmes for vedtak på Kretsledermøtet 2020. 

Mvh Martin Veastad  

etter fullmakt fra kretsstyret i AOOK 


