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Til  

Klubber v/leder        Oslo, 23.01.2019 

Kretser v/leder 

 

 

Utprøving av nytt klasse- og løypetilbud i 2019 
 

Bakgrunn og målsetting 

Etter vedtak på forbundstinget mars 2018, ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se 

på klassetilhørighet og løypetilbudet for barn og ungdom og legge det fram for 

kretsledermøtet (KLM) høsten 2018.  

 

Hovedhensikten med et nytt/endret klassetilbud er å få flere nybegynnere, spesielt barn og 

ungdom, til å delta i o-løp og få en raskere mestringsfølelse og en enklere overgang til 

ordinære klasser.  

I Norsk Orienterings Strategiplan 2018-2020 er flg. punkt vedtatt:  

- Klasse- og løypetilbudet skal legges til rette for barn og ungdoms mestring og utvikling. 

 

Arbeidsgruppa la fram et velbegrunnet forslag på KLM og fikk tilslutning til at forslaget med 

noen mindre justeringer kan testes ut allerede i 2019. 

Forslaget til KLM med begrunnelse og protokollen fra KLM kan leses i helhet på forbundets 

hjemmeside HER. 

 

Vedlagt dette skriv følger tabelloversikt og informasjon om nytt klasse- og løypetilbud. 

Forbundsstyret og regelutvalget har gitt sin tilslutning til å bruke 2019 som et test-år før det 

deretter gjøres endelig vedtak og nødvendige justeringer på KLM i november 2019.  

Vi vil oppfordre og oppmuntre alle arrangører til å teste ut det nye klasse- og løypetilbudet. 

Det vil fortsatt være mulig å benytte dagens klasse- og løypetilbud så det nye forslaget må 

ikke oppfattes som et krav, men en god mulighet til å prøve ut noe nytt.    

 

Å legge gode løyper på riktig nivå vet vi at er en utfordring for mange arrangører. Vi 

oppfordrer alle løypeleggere til å benytte brosjyren Riktige løyper for barn og ungdom  

der man får en god beskrivelse og forklaring til løypenivå.  

 

Forbundsstyret er opptatt av å gjøre det enkelt for både arrangører og deltakere ved 

utprøving av de nye utviklingsklassene, dette også mht påmeldingsavgift og premiering.   

  

Flg. skal gjelde for de nye utviklingsklassene i teståret (Utvikling N, C og B): 
- Det tas lik påmeldingsavgift tilsvarende som for N-åpen  
- Ingen etteranmeldingsavgift  
- Deltakerpremie til alle opp til og med 16 år (kan være lik for alle) 

  

Alle arrangører kan fritt teste ut det nye klasse- og løypetilbudet i 2019  

Forbundet har gjort tilpasninger av klasser i Eventor. Både nåværende og nye klasser er lagt 

til slik at de kan lastes opp ved opprettelse av arrangement. 

http://www.orientering.no/forbund/kretsledermotet/
http://www.orientering.no/media/filer_public/02/d9/02d9ce53-d416-492a-a796-a5864cd15590/nof_riktige_loyper_for_barn_og_ungdom_2016.pdf
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Følgende er gjort i Eventors klasseregister: 
- Klasse -10 er endret til 9-10 (hovedklasse, en for hvert kjønn) 

 

Nye klasser er laget som direkteklasser (betyr at en kan melde seg på uten klubbtilhørighet)  
- Utvikling N (10-20 år, felles klasse begge kjønn) 
- Utvikling C (10-20 år, felles klasse begge kjønn) 
- Utvikling B (12-20 år, felles klasse begge kjønn) 

 

 

Tidtaking og visning av resultater i yngre klasser og Utviklingsklasser 

Som en konsekvens av og tilpasning til «NIFs Barneidrettsbestemmelser» så er det behov 

for å presisere presentasjon av resultater i o-løp. 

 
- For klasse N-åpen skal det i alle resultatlister kun stå «deltatt». 
- For klasse D/H -10 eller klasse D/H 9-10 skal alle resultater være «urangert». Det 

samme gjelder for de som benytter de nye Utviklingsklassene (U-N, U-C, U-B). 

 

Riktig visning i Eventor 

For at Eventor skal vise resultatene riktig så må en for alle løp sjekke i «egenskaper for 

klasse» at resultatlistetype er satt riktig (bilde 1 og bilde 2) 

 

 

 

 

  

Tidtakingsprogram 

Også i tidtakingsprogrammene så må en spesifisere riktig listevisning for de klassene som 

skal ha deltatt eller urangert. 

For eTiming så er dette satt som standard i de nyeste versjonene for klassene N-åpen og -10 

(det er alltid lurt av arrangør å sjekke dette). 

For Brikkesys er det foreløpig ikke satt annen standard en normal i programmet, det jobbes 

med oppgradering. 
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Evaluere erfaringer fra 2019 

Det vil bli lagt opp til en bred evaluering på bakgrunn av erfaringer fra testing av de nye 

klassene i 2019. Det vil forhåpentligvis gi et bedre grunnlag for mulige justeringer og 

tilpasninger og et forslag til endringer i konkurransereglene som kan legges fram til vedtak på 

KLM høsten 2019. 

 

Det er pr i dag ikke gjort vedtak om justeringer i nåværende konkurranseregler. Det vil være 

mer riktig å gjøre dette på grunnlag av utprøving og erfaringer og regelutvalget i forbundet vil 

følge opp dette arbeidet.  

 

Forbundet vil benytte sine informasjonskanaler for å informere om det nye klasse- og 

løypetilbudet. Vi ber også om at klubber og kretser bidrar til å gjøre dette godt kjent. 

 

 

Er det spørsmål til det nye klasse- og løypetilbudet og til ordningen med utprøving / testing i 

2019, så er det bare å ta kontakt med en av flg.personer:  

 

Jan Arild Johnsen, arrangementsansvarlig, JanArild.Johnsen@orientering.no   

Bernt Myrvold, regelutvalget i forbundet, bernt.o.myrvold@borregaard.com  

Lene Kinneberg, arbeidsgruppen nytt klasse- og løypetilbud, lene.kinneberg@orientering.no  

 

 

Vi håper på god respons der mange arrangører vil teste ut de nye klassene i konkurranser i 

2019! 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Norges Orienteringsforbund 

 

 

Astrid Waaler Kaas       Lasse Arnesen 

President        Generalsekretær 

 

 

Vedlegg: tabelloversikt nytt klasse- og løypetilbud 
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