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7.1 Konkurranseregler

7.1.1 Regler om ferdsel på utmark

Forslag fra Kongsberg o-lag

A. Punkt 12.1.4 og 21.8.6 strykes

Gjeldende regler:

12.1.4 : «Ferdsel på innmark, herunder bl.a. åker, kulturbeite, hage og gårdstun (karttegn 415 og 
527 i IOFs kartnorm) er forbudt, med mindre det er opplyst noe annet i PM»

21.8.6: «Dyrket mark (karttegn 415) og bebyggelse (karttegn 527) er forbudte områder. Arrangøren 
kan i PM gjøre klart at enten dyrket mark eller bebyggelse eller begge kan passeres.»



Begrunnelse

1. Punkt 12.1.4 og 21.8.6 er særnorske regler og er ikke i samsvar med den internasjonale 
kartnormen. Orientering er blitt en mer og mer internasjonal idrett hvor norske løpere deltar i 
utlandet og utenlandske løpere deltar i Norge. Det er derfor viktig at vi har felles regler med alle 
andre land. 

2. I dag er det ikke samsvar mellom kartnormen og konkurransereglene. Kartnormen sier at man 
skal legge på rød skravering for dyrket mark som det ikke kan løpes på, ref fig 1. 



3. På flere av våre o-løp er det flere samtidige 
arrangement og dermed ulike regler. Senest i 
helgen lørdag 22. sept. hvor Sandefjord 
arrangerte tre ulike arrangement, ref fig. 2, 
hvor den internasjonale kartnormen gjaldt på 
det ene løpet (Norgescup senior), mens 
norske konkurransereglene overstyrte den 
internasjonale kartnormen på de to andre 
(Norgescup Junior og Handelsbankløpet). 
Flere ungdommer ble dermed disket for å 
løpe på et jorde hvor de beste seniorene 
hadde lov til å løpe, ref fig 3. Fig 3: Fra løpet i Sandefjord. a) O-Idol-løper som diskes, ref

konkurransereglene, b) H21E-løper som er godkjent, ref kartnorm 



B. 21.8.7 og 21.8.8 strykes

• Dersom 12.1.4 og 21.8.6 strykes kan også 21.8.7 og 21.8.8 strykes. Punkt 22.5.4 – 13 
oppdateres til å referere til gjeldene kartnorm. 

Begrunnelse:

• Disse punktet vil da være dekket opp i den internasjonale kartnormen.

Eventuelt:

C. 12.1.4 og 21.8.6 Konkurransereglene revideres 

Dersom 12.1.4 og 21.8.6 videreføres må konkurransereglene revideres med riktig nummer 
på karttegn. 

Begrunnelse

• Punkt 18.1.1 sier at kart skal være etter siste gjeldene kartnorm, mens det flere steder i 
konkurransereglene (bl.a. 12.1.4, 21.8.6, 21.8.7, 21.8.8 og 22.5.4) refereres til nummer 
fra forrige kartnorm (bl.a. 415, 527, 528). 

Forslag fra Kongsberg o-lag



Forbundsstyrets innstilling

Forbundsstyret ser at bakgrunnen for forslaget er en uheldig situasjon under O-idol konkurransen i 
Sandefjord. Regelutvalget har imidlertid kommet til at problemstillingen først og fremst berører 
arrangørens informasjon til og evt. tilrettelegging for løperne. Regelutvalget legger derfor fram et 
alternativ til Kongsberg o-lags forslag. 

I Norge er vi i en særstilling som har Friluftsloven som gir oss fri ferdsel i skog og mark. Det er derfor 
viktig at vi ikke gjør endringer i vårt regelverk som setter samarbeidet med andre organisasjoner i 
fare, dette er bakgrunnen for at regelverket har vært utformet slik det er i titalls år. 

Hvis Kongsbergs forslag tas til etterretning så vil det være en reell fare for at arrangører glemmer å 
markere dyrket mark som forbudt med rødskravering. Da vil alle «med loven i hånd» (Kartnormen) 
kunne løpe rett over dyrket mark. Dette har potensiale til å skape problemer.



Forbundsstyrets forslag til vedtak

Det gjøres endringer i Konkurransereglenes punkt § 22.5.7 som omhandler minimumsinnholdet i PM.

Underpunkt 13 sier i dag: «Eventuelt vedtak om at karttegn 415 (dyrket mark) og/eller 528 
(bebyggelse) kan passeres.»

Forslag til ny tekst:

«13 A Skogs kart: Friluftsloven sier at kryssing av dyrket mark (karttegn 412) og privat grunn (karttegn 
520) generelt er forbudt. I de tilfeller hvor dette skulle være tillatt SKAL dette oppgis i PM. Hvis kun 
deler av slike områder er tillatt så skal det forbudte rød skraveres (karttegn 709). Ved WRE 
konkurranser SKAL dyrket mark alltid markeres med karttegn (709).»

«13 B Sprintkart: I sprintkartnormen finnes det flere forbudte farger og symboler, her skal 
Sprintkartnormen (ISSOM) i siste utgave alltid følges.»

Det finnes flere steder i konkurransereglene hvor henvisninger til Kartnormen er feil etter at det kom 
ny Kartnorm i 2017 – disse henvisninger skal endres, noe som kun er en redaksjonell endring.



Bakgrunn

Vedlagt er statistikk som viser deltagelsen for 2016 (uten 
mix) og 2017-2018 (med mix).

Statistikken slik at i NM juniorstafett så er regelen svært 
viktig fordi veldig mange flere får delta. For NM 
sprintstafett og NM stafett så får flere delta, noe som er 
positivt.

Det er ikke noe som tyder på at regelen misbrukes for å få 
gode lag.

Regelen brukes kun for at flest mulig skal få løpe.

Det er også sjelden at mixlagene ender så bra på 
resultatlista at vi kan si at de påvirker sluttresultatet.

Enkelte lag har vært inne blant de siste premielagene.

Ingen mixlag har vært helt i toppen.

7.1.2 Mixlag i NM stafett og NM mixstafett



Forbundsstyrets innstilling

Prøveordningen med å tillatte mixlag i alle NM stafetter som ble innført for sesongene 2017 og 2018 
gjøres permanent.

Forslag til vedtak

Paragraf 8.1.2 (som i dag gjelder NM gjøres gjeldende også i NA løp).

Deltakere på samme stafettlag må representere samme klubb. Se også §8.1.3

Paragraf 8.1.3 (som i dag gjelder NA-løp gjøres gjeldende også i NM)

Stafettlag kan settes sammen på tvers av klubbgrenser. Slike lag deltar i ordinær klasse, men skal ikke 
premieres. Det skal fremgå av lagoppstilling og startliste hvilke klubber som inngår i det sammensatte 
stafettlaget.



7.2 NM regler
7.2.1 Antall heat i NM mellomdistanse kvalifisering
Forslag fra administrasjonen

Bakgrunn 

Det har dessverre vært en fallende tendens i deltakelsen i NM de siste årene.

I NM mellom kvalifisering var det i 2014 litt over 150 deltakere i herreklassen, de siste 2 årene har 
det vært rett under 120 deltakere. 

I dameklassene varierer det mellom 70-80 deltakere 

NM reglene sier at det skal være 5 heat i kvalifiseringen. Ved færre enn 150 deltakere reduseres det 
til 4 heat, ved færre enn 120 deltakere reduseres det til 3 heat. 

De 12 beste i hvert heat går til finale. 

I år var det 23-24 damer i hvert heat mens det i herreklassene var 39-40. 

Det er nok særlig for de unge seniorene i herreklassene svært krevende å komme videre til finale, 
dette går også ut over inspirasjon og igjen deltakelse i NM. 



Forslag til vedtak 

Nåværende regel: 

«Ved mindre enn 150 påmeldte ved ordinær påmeldingsfrist går man ned til fire heat. Ved under 120 
ved ordinær påmeldingsfrist går man ned til tre heat» 

Ny regel: 

«Ved mindre enn 150 påmeldte ved ordinær påmeldingsfrist går man ned til fire heat. Ved under 110 
ved ordinær påmeldingsfrist går man ned til tre heat» 

Forbundsstyret innstilling 

Forbundsstyret støtter forslaget 



7.3 Regler for kartarbeid
7.3.1 Trykking av kart

Forslag fra kartutvalget

Gjeldende regel 

8 Trykking 

NM, NA

8.1 Kartet skal offset trykkes i 5/6 farger. 

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). 

K

8.3 For å kunne benytte annet enn offsettrykk til K-løp må kartet trykkes av en autorisert produsent. 

NÆR

8.4 Kartet skal være godt lesbart. 



Forslag til ny regel 

Nåværende paragraf 8 strykes i sin helhet og erstattes av ny 8.1 og 8.2.

8 Trykking 

NM, NA, K

8.1 Kartet skal trykkes i henhold til de internasjonale kartnormene. For å kunne benytte annet enn 
offsettrykk må kartet trykkes av en autorisert produsent. 

NÆR 

8.2 Kartet skal være godt lesbart. 



Bakgrunn og begrunnelse

Bakgrunnen er et ønske om en forenkling av dagens regler med vekt på autorisering av produsenter. 
Vi har sett i løpet av dette året at det er flere som klarer å lage fullt godkjent kvalitet via CMYK print, 
men vi har også sett en rekke feilgrep, slik som farger som skaller av pga. feil/mangelfull fiksering, 
kart som ikke tåler bretting, og farger som ikke er tilstrekkelig godt kalibrert. Det siste problemet 
gjelder stort sett ikke våre autoriserte produsenter, men har forekommet ved skifte av papirtype 
og/eller fra papir til vannfast/plastpapir.

Forbundsstyrets innstilling 

Forbundsstyret støtter forslaget. 



Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Forslaget til ny regel om trykking av kart vedtas.

Nåværende paragraf 8 strykes i sin helhet og erstattes av ny 8.1 og 8.2.

8 Trykking 

NM, NA, K

8.1 Kartet skal trykkes i henhold til de internasjonale kartnormene. For å kunne benytte annet enn 
offsettrykk må kartet trykkes av en autorisert produsent. 

NÆR 

8.2 Kartet skal være godt lesbart. 


