
 
 

Dagens klasser Nivå Dagens klasser Nivå 

N-åpen N D/H 13-16 C C 

D/H 10 C D/H 13-14 B 

D/H 11-12 N N D/H 15-16 B B 

D/H 11-12 C D/H 15-16 A 

D/H 13-16 N N D/H 17-20 B B 

 

Nytt Klasse- og løypetilbud for barn og ungdom: Justert etter KLM 16.11.2018.  

Test-år 2019. Kan fritt prøves ut av alle arrangører i 2019. 
 

Løype 
nivå 

klasser Erstatter Forklaring løypenivå 
Se også: Riktige løyper for barn 
og ungdom 

Tilleggsopplysninger 

N-1 
 

N- åpen 
 

Som i dag  
 
  

Lett nybegynnerløype. Start 
på/nær arena. 
N-1: Tydelig ledelinje av typen 
vei, stor sti, bekk, gjerde.Poster 
på/rett ved siden av ledelinje og  
ved skifte av ledelinje.  
Merking der det ikke er tydelig 
ledelinje. 

Tillatt med skygge/ledsager og 
samløping. 
Fri start, kan starte 1 time før ordinær 
start.  
Tidtaking. Det kan gis strekktid lapp, 
men i resultatlisten skal det kun stå 
deltatt. 
Premie til alle.  
 

N-2 
 

D/H 9-10 D/H -10 
Endret løype 
nivå fra C til N 

Nybegynnerløype 
N-2: Det skal være ett veivalg 
langs opplagt ledelinje fra post til 
post. Kan i tillegg ha 
kuttemuligheter mellom postene 
på noen strekk. Kan ha skifte av 
tydelig ledelinje ved post og 1-3 
ganger mellom postene. Poster 
kan henge 5-15 meter fra 
ledelinja, men skal synes fra den.  

Tillatt med skygge/ ledsager og 
samløping.   
Fri start, fra første ordinære starttid. 
 
Tidtaking. Kan benytte resultatliste 
uten rangering.  
 
Premie til alle opp til og med 16 år. 
 
 

Utvikling N 
10-20 
 

D/H 11-12 N, 
D/H 13-16 N 
 

C Utvikling C 
10-20 

 
 
 

D/H 13-16 C 
 
 

Avansert begynnerløype (litt 
øvet)  
Løype med mye ledelinjer, men 
trenger ikke være 
sammenhengende. Noen strekk 
med veivalgsmuligheter, poster 
kan henge 100-150 meter fra 
ledelinje, men skal ha en god 
oppfangende front og tydelig 
oppfanger bak posten.   

Tillatt med skygge/ledsager og 
samløping.  
Fri start, fra første ordinære starttid. 
 
Tidtaking. Kan benytte resultatliste 
uten rangering. 
Premie til alle opp til og med 16 år.  
 
Kan ha samme løype som 11-12. 

D/H 11-12 Som i dag  

B Utvikling B  
 12-20 
 

D/H 15-16 B 
D/H17-20 B 

Løype for den kompetente (øvet)  
Fra ledelinje-o til mer kurve-o og 
veivalgs-o. 
Et godt siste sikre holdepunkt        
(angrepspunkt) med god inngang 
til posten.  
Det skal være en sikker 
oppfangende detalj 100-250 
meter bak posten.  
 

Tillatt med skygge/ledsager og 
samløping.  
Fri start, fra første ordinære starttid. 
 
Tidtaking. Kan benytte resultatliste 
uten rangering. 
Premie til alle opp til og med 16 år.  
 
Kan ha samme løype som 13-14 

D/H 13-14 Som i dag  

A D/H 15-16 Som i dag    

 

Flg. skal gjelde for de nye utviklingsklassene i teståret 2019 (Utvikling N, C og B): 
- Det tas lik påmeldingsavgift tilsvarende som for N-åpen  
- Ingen etteranmeldingsavgift  
- Felles klasse for begge kjønn 

- Deltakerpremie til alle opp til og med 16 år (kan være lik premie)  

http://www.orientering.no/media/filer_public/02/d9/02d9ce53-d416-492a-a796-a5864cd15590/nof_riktige_loyper_for_barn_og_ungdom_2016.pdf
http://www.orientering.no/media/filer_public/02/d9/02d9ce53-d416-492a-a796-a5864cd15590/nof_riktige_loyper_for_barn_og_ungdom_2016.pdf

