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1. Formål 
I henhold til Lov for Vestfold orienteringskrets § 16 punkt 6 skal kretsstyret oppnevne utvalg, 
råd og komiteer etter behov samt utarbeide instruks for disse. Denne instruksen eies, 
oppdateres og godkjennes av kretsstyret.  
 
2. Styrets sammensetning og fordeling av ansvar 
Styrets sammensetning er definert i Lov for Vestfold Orienteringskrets, men arbeidsfordeling 
er spesifisert i denne instruksen. Oppgaver i styret er fordelt slik: 

 Leder :  
- skal fungere som hovedkontakt mellom NOF og krets 
- skal sørge for at alle funksjoner i styret ivaretas på en tilfredsstillende måte 
- skal sørge for god økonomioppfølging gjennom hele året 
- skal føre regnskap og legge dette frem på hvert styremøte 
- skal sørge for at årsrapport skrives 
- skal sørge for innkalling til kretsting og ellers at vertsklubb sørger for det 

praktiske ved arrangementet 
- skal sørge for god informasjon til klubbene 
- skal representere kretsen på NOF’s ting og kretsledermøte 
- skal sørge for utdeling av medaljer til kretsmestere 

 
 Nestleder: 

- skal oppdatere hjemmesiden etter behov 
- skal sørge for utbetaling av regninger etter godkjenning av leder 
- skal fakturere klubber ved bruk av egenandeler 
- skal være leders støttespiller og rådgiver etter behov 
 

 Sportslig leder  
- skal sørge for ledelse av MOT TV-gruppa og sikre følgende aktiviteter 

o sette opp aktivitetsplan (MOT TV plan) 
o fordele ansvar for aktiviteter ut i klubbene 
o informere klubber og kontaktpersoner løpende 
o følge opp at planen gjennomføres som avtalt 
o sette opp budsjett og søke om midler til gruppa 
o holde kontakt med klubbenes MOT TV koordinatorer 
o holde kontakt med MOT TV koordinator i Telemark 
o sørge for opplæring av nye MOT TV medarbeidere 
o være inspirator og motivator i gruppa  

   
 
 



- skal sørge for ledelse av Juniorgruppa og sikre følgende aktiviteter 
o sette opp aktivitetsplan  
o fordele ansvar for aktiviteter ut i klubbene 
o informere juniorgruppa (løpere og ledere) løpende 
o følge opp at planen gjennomføres som avtalt 
o sette opp budsjett og søke om midler til gruppa 
o holde kontakt med Vestfold klubbenes sportslige ledere 
o holde kontakt med NOF’s sportslige representant 
o holde kontakt og koordinere samlinger med andre kretser 
o sørge for premiering/markering av gode resultater 

 
Leder teknisk råd 

- skal koordinere terminlisten og samordne denne med Telemark krets 
- skal organisere og leder klubbledermøte der terminlisten diskuteres 
- skal koordinere Vår-cup og Høst-cup og sørge for kontinuerlig forbedring av 

dette konseptet 
- skal følge opp kartarbeider på kretsnivå (arealtildelinger) 

 
Leder rekrutteringsråd 
 - skal sørge for at det arrangeres en småtroll leir i kretsen 
 - skal sørge for samordning av busser til Barnas Holmenkolldag 

- skal sørge for god informasjon om disse arrangementene 
- skal holde god kontakt med rekrutteringsledere i klubbene og sørge for at unge 
utøvere kommer videre fra klubbforhold til felles kretsarrangement som småtroll 
leirer og videre til MOT TV arrangementer 

  
 

3. Retningslinjer for reiseutgifter 
Kretsen følger NOF’s reiseregulativ for tillitsvalgte og dekker reiseutgifter i følgende 
sammenhenger : 
  - representasjon på NOFs ting 
  - andre pliktige møter som arrangeres av forbundet 
 
Kretsen har følgende retningslinjer for ledere til samlinger, leirer og viktige konkurranser: 
Når kretsen utnevner leder for en programfestet reise (leir, samling, konkurranse etc.) så skal 
leder ikke belastes med kostnader knyttet til dette. Inndekking av kostnader skal, enten dekkes 
av kretsen, eller fordeles på antall utøvere og viderefaktureres til aktuelle klubber. Klubbene 
avgjør videre hvor mye som skal betales i egenandel og hvor mye som sponses av klubben. 
Dette forutsetter at leder ikke reiser av egen interesse (for å delta og løpe selv), men 
utelukkende for å fungere som lagleder og organisator. Eksempelvis vil en leder til TIO-mila 
betale sin egenandel på lik linje med utøverne dersom han selv deltar i stafetten. 
 
For gruppen under 16 år skal det utnevnes en leder per 15 utøvere. 
 
I alle tilfeller skal det søkes rimeligste reisemåte og dersom bil benyttes skal dette 
utgiftsdekkes med 1,75 kroner per km pluss 0,5 kroner per passasjer i bilen. 
 
Kretsen anbefaler at klubbene følger samme retningslinjer og vil løpende søke å samordne 
dette med Telemark krets. 
 



4. Retningslinjer for Kretsmesterskap  
Individuelt kretsmesterskap skal arrangeres i følgende grener: 

- Lang / normal distanse 
- Mellom distanse 
- Sprint 
- Natt o-løp 
- Ultralang distanse 
- Stafett 

Løypelengder skal tilpasses terrenget og skal følge NOF’s retningslinjer med hensyn til 
estimert løpstid.  
 
Det skal tilbys følgende individuelle klasser under KM: 

D / H 13-14 år 
 D / H 15-16 år 
 D / H 17-18 år 
 D / H 19-20 år 
 D / H Over 21 år 
 Deretter 5-årsklasser fra 40 år (D / H) 
Dette med unntak av Ultralang som kun skal tilbys i klassene D / H 17-20 år og D / H 
over 21 år. 
 
KM medaljer deles ut i alle klasser under 40 år. 
 
KM-stafett arrangeres for følgende klasser: 
 D / H 13-16 år : 2 etapper 
 D / H over 17 år : 3 etapper 
 D / H 150+ (samlet alder over 150 år) : 3 etapper 
 D / H 195+ (samlet alder over 195 år) : 3 etapper 
 
Det deles ut KM-medaljer i alle stafettklasser.  


