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Sak 1 Åpning
Forbundspresident Astrid Waaler Kaas åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Presidenten
redegjorde for arbeidet som er utført i siste periode, og pekte på de viktigste
utviklingsområdene i tiden fremover. Følgende ble fremhevet:

Styret har nedsatt et utvalg som skal se på mosjonstilbudene i Norsk Orientering, hvordan vi
kan samordne Stolpejakt og turorientering, og hvordan mosjonsaktivitetene kan bidra til at vi
når vår hovedmålsetting om at vi skal bli flere medlemmer.

Idretten har satt fokus på økonomi som barriere for rekruttering av unge i idretten.
Presidenten uttrykte stolthet over at orientering oppleves som en sport med lave kostnader,
men understreket også at vi må tørre å ta oss betalt for tjenester vi leverer til de som ikke er
medlemmer.

Forslaget om nye klasse- og løypetilbud kan bidra til forenkling. Det er gledelig med alle
innspill som gir forenkling.

VDG er et tilbakevendende tema og det er viktig å informere bredt om at orienteringsløpere
ikke ødelegger, men tar var på naturen.

Presidenten roste det arbeid som administrasjonen og alle i organisasjonen nedla i
forbindelse med Verdens Orienteringsdag, WOD. Norge ble nr. 2 på verdensstatistikken over
antall aktive den dagen.

Presidenten ønsket representantene et godt møte, og oppfordret alle til å delta i
diskusjonene og bidra til utveksling av erfaringer.

Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter
Lasse Arnesen fra administrasjonen foretok opprop, og orienterte om at fullmakter var gitt i
henhold til loven. Det var 23 stemmeberettigede tilstede.

Fra forbundsstyret
1. Astrid Waaler Kaas President
2. Kjell Einar Andersen Visepresident
3. Gunhild Bredesen Styremedlem
4. Dag Kaas Styremedlem
5. Sondre Sande Gullord Styremedlem
6. Dag Ausen Styremedlem
25. Aurora Fossøy Varamedlem
26. Stein Blomseth Varamedlem

Kretsrepresentanter
7. Ivar Maalen Akershus og Oslo
8. Odd Utstumo Aust-Agder
9. Linda Verde Buskerud
10. Martin Skytteren Hedmark
11. Valentina Dimitrova Hordaland
12. Henning Osnes Teigene Møre og Romsdal
13. Ole Petter Rundhaug Nordland
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14. Atle Dengerud
15. Kjersti Småstuen
16. Espen Karlsen
17. Johan Magerøy
18. May Toril Moen
19. Kjell Meen
20. Gunnar Kvaal
21. Harald Eik

22. Ingvild Eckdahl
23. Jens Erik Mjølnerød

Øvrige deltakere
24. Knut Edvard Helland
27. Jakob Kalvig Skogan

Administrasjon
28. Lasse Arnesen
Birgitte N. Husebye
Jørgen Rostrup

Øystein Hildeskor
Ivar Haugen
Ninni Jonsson
Lene Kinneberg
Henning Bratland Carlsen

Observatør
Morten Dåsnes

Nord-Trøndelag
Oppland
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

Kontrollkomiteen, leder (tale- og forslagsrett)
Ungdomskomiteen, leder

Generalsekretær (tale- og forslagsrett)
Landslagstrener
Landslagssjef
Påtroppende assisterende generalsekretær
Informasjons- og kartkonsulent
Fagkonsulent mosjonsorientering
Fagkonsulent, utdanning
Prosjektleder orientering i skolen

Ringerike 0-lag

Forfall

Andreas Foss Westgaard Finnmark

Sak 3 Forretningsorden
Hovedpunkter i forretningsorden ble lest opp. Presisering at forslag må leveres skriftlig.

Fikk ordet: Gunnar Kvaal

I nnspill: Det ble fremmet ønske om at det settes av nok tid til diskusjonssakene

Vedtak
Den fremlagte forretningsorden ble godkjent.

Sak 4 Valg av funksjonærer

Vedtak
Følgende funksjonærer ble enstemmig valgt
Ordstyrer Ingrid Okkenhaug NTNUI
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Sekretærer Lasse Arnesen og Øystein Hildeskor administrasjonen
Undertegne protokoll Kjell Meen Telemark

May Toril Moen Sør-Trøndelag

Sak 5 Godkjenning av saksliste og tidsplan
Saksliste og tidsplan ble rettidig sendt ut til kretsene fredag 19. oktober.

Forhåndsannonsert sak 8.1 om kartarkiv ble trukket, og foreslått erstattet med
informasjonssak om betalingsløsning i Eventor.

Rekkefølgen på de ulike sakene ble foreslått endret for en bedre tilpasning til tema og
tidsplan.

Ordstyrer foreslo å gi representanten fra UNO tale- og forslagsrett.

Vedtak
Den fremlagte saksliste og tidsplan med forslag til justeringer ble enstemmig godkjent

Representanten fra UNO ble gitt tale- og forslagsrett.

Sak 6 Diskusjonssaker

6.1 Mosjon og medlemskap
Presentasjon vedlagt.

Visepresident Kjell Einar Andersen og administrasjonens Ninni Jonsson redegjorde for
arbeidsgruppens arbeid og fremla forslag til modeller for utvikling av mosjonsorienteringen.

Fikk ordet: Martin Skytteren, Lasse Arnesen, Ole Petter Rundhaug, Ivar Maalen, Atle
Dengerud, Henning Osnes Teigene, Jakob Kalvig Skogan

Innspill: Det er viktig å ikke glemme historikken med tur-orienterere som sparer på merker.
Mosjonstilbud bør være for alle, også funksjonshemmede. Kan være en god ide å bruke
kulturminner i infofeltet. Fokus på at folkehelsearbeid i regi av NOF bør være for medlemmer.
Viktig å samordne systemer, med tanke på hvem arrangørene er. Betalingsløsninger og
fortsatt tilbud om tur-o-konvolutter må hensyntas med tanke på at det også finnes
mosjonister som ønsker analoge tilbud og som vegrer seg for endringer. Statistisk sett er det
mange som vegrer seg for å laste ned betalingsapper, men dette gjelder nok ikke om man
opplever kjøpet som en reell verdiheving av tilbudet. Dette var det bred enighet om. Vi må
også være forberedt på at det kan komme nye tur- og mosjonstilbud med kart, som vil kunne
konkurrere med våre tilbud, som f.eks. «Stikk ut» i regi av kommunene.

Oppsummering: Arbeidsgruppen tar med seg innspillene i det videre arbeid. Det var bred
enighet om samordning av de ulike mosjonstilbudene.

6.2 Ungdomsrepresentant i krets
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Presentasjon vedlagt.

Varamedlem Aurora Fossøy og UNOs representant Jakob Kalvig Skogan innledet.

Fikk ordet: Linda Verde, Martin Skytteren, Ivar Maalen, Ole Petter Rundhaug, Jakob Kalvig
Skogan

Innspill: Anbefalingen om å ta inn ungdomsrepresentant i kretsstyrene ble tatt godt imot. Det
ble presisert at ettersom dette ikke er en vedtakssak, men kun en anbefaling, tillater vår lov
at anbefalingen kan realiseres umiddelbart i de kretser som ønsker dette. En klar oppfordring
fra representantene at ettersom det kan være vanskelig å få unge til å ta styreverv, må dette
ikke lovfestes. Det ble kommentert at styrearbeid er en fin læringsarena, og det er derfor
viktig at de som velger å sette inn en ungdomsrepresentant i sitt kretsstyre, må være sitt
ansvar bevisst slik at ungdomsrepresentanten oppfatter dette som noe positivt.

6.3 Klasse- og løypetilbud
Presentasjon vedlagt.

Styremedlem Gunhild Bredesen og administrasjonens Lene Kinneberg redegjorde for
arbeidsgruppens arbeid, fremla resultater fra klubbundersøkelsen og fremsatte forslag til ny
klasseinndeling med tilhørende løypetilbud.

Fikk ordet: Linda Verde, Martin Skytteren, Ivar Maalen, Atle Dengerud, Johan Magerøy, Jens
Erik Mjølnerød, Kjell Meen, Jakob Kalvig Skogan, Kjell Einar Andersen, Astrid Waaler Kaas,
Dag Kaas.

I nnspill: Bra med en forenkling for arrangører som samtidig gir forutsigbarhet i hva en kan
forvente i de ulike klasser og løyper allerede ved påmelding. Arbeidsgruppen ble takket for
den gode bakgrunnsinformasjonen for dette forslaget. Målet må uansett være at endringen
bidrar til økt deltakelse og redusert frafall. Klassenavn er ikke helt uvesentlig. I så måte er det
viktig å ikke begrense klasseinndelingen oppad i alder, kanskje sågar droppe
aldersbenevning og kun relatere til nivå. Her var det motstridende oppfatninger, da
aldersbenevnelse kan gi tilhørighet, og det kan være motiverende å løpe i klasse med
jevnaldrende. Enkelte mente at vi må se til Sverige, der fargekoder inkluderes i
nivåbeskrivelsen.

Uansett hva vi kaller klassene, blir det viktig med gode TD'er, slik at nivået blir kvalitetssikret.
Det bør også arbeides enda bedre blant løypeleggerne. Hvorfor begrense skygging i det hele
tatt?

Det ble også meldt inn at det er ønskelig med fleksible krav til klasseinndeling, gitt de svært
ulike forutsetninger man har i hver krets, med ulikt antall deltakere og ulike terrengs egnethet
for lette løyper. Enkelte klasser bør være obligatoriske, andre kan være opsjon. Det kom
innspill på at den markante nedgangen i deltakelse i klassene 17C skyldes at løypene har
blitt for lette.

Det kom forslag om å legge inn en link som beskriver vanskegraden når man klikker på de
ulike klassene i innbydelsen/påmeldingen.
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Det ble stilt spørsmål om hvem som svarte på klubbundersøkelsen og hvor representativ den
egentlig er?

Styret fikk aksept for å gi regelutvalget oppgave å tilpasse de foreslåtte klasse- og
løypetilbudene til våre konkurranseregler, slik at dette kan testes ut allerede i 2019.

Bredesen /Kinneberg kommenterte konkrete spørsmål og innspill.

Sak 7 Vedtakssaker

7.1 Forslag til endring av konkurranseregler

7.1.1 Regler om ferdsel på utmark

Forslagsstiller Kongsberg 0-lag

Dag Ausen innledet.

Forbundsstyret hadde fremmet alternativt forslag

Forslag
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.»

Forbundsstyrets forslag til vedtak
Det gjøres endringer i Konkurransereglenes punkt § 22.5.7 som omhandler
minimumsinnholdet i PM.

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

Ny tekst:

13 A Skogskart:
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 slik 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
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redaksjonell endring.

Fikk ordet: Linda Verde, Astrid Waaler Kaas, Ivar Maalen, Lasse Arnesen, Atle Dengerud,
Jakob Kalvig Skogan, Ivar Haugen, Johan Magerøy, Kjell Einar Andersen,

Innspill: Det er viktig med forutsigbare og entydige regler. Det er enhver utøvers plikt å
kjenne konkurransereglene. Det er også viktig at vi opprettholder et godt forhold til
grunneiere — og fastholder at kryssing av dyrket mark er forbudt med mindre annet er angitt.

Vedtak
Kongsbergs forslag falt mot 1 stemme

Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt

7.1.2 Mixlag i NM stafett og NM sprintstafett

Forslagsstiller Forbundsstyret
Forbundsstyrets Dag Ausen redegjorde for erfaringene fra prøveperioden med å tillate
mixlag i NM-stafettene.

Forbundsstyrets forslag
Konkurransereglenes 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

Konkurransereglenes 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.

Fikk ordet: Knut Edvard Helland, Jakob Kalvig Skogan, Kjell Meen, Linda Verde, Ivar Maalen

Vedtak
Kretsledermøte gir regelutvalget myndighet til å utforme ordlyden i reglene, som skal tillate
mixlag å delta, men de kan ikke premieres.

7.2 Forslag til endring av NM-regler

7.2.1 Antall heat i NM mellomdistanse

Forslagsstiller NOFs administrasjon
Dag Ausen innledet.

Forbundsstyrets forslag
Nåværende regel:
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«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»

Nytt forslag fra Nord-Trøndelag, fremmet under Kretsledermøtet
Ved mindre enn 150 påmeldte ved ordinær påmeldingsfrist går man ned til fire heat.

Forklaring

Siste setning som reduserer videre til 3 heat strykes

Fikk ordet: Atle Dengerud, May Toril Moen, Dag Ausen

Etter ulike innspill og fremming av nytt forslag fra Nord-Trøndelag valgte forbundsstyret å
trekke sitt forslag, og det ble kun votert over Nord-Trøndelags forslag.

Vedtak
Nord Trøndelags forslag ble enstemmig vedtatt

7.3 Forslag til endring av regler for kartarbeid

7.3.1. Trykking av kart

Forslagsstiller kartutvalget
Dag Ausen innledet i saken og redegjorde for forslaget

Gjeldende regel
8 Trykking
NM, NA

8.1 Kartet skal offsettrykkes 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.
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Forslag til ny regel
Stryke paragraf 8 i sin helhet og erstatte ny 8.1.og 8.2 med nye tekst:

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.

Fikk ordet: Ingen

Vedtak

Forbundsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt

Sak 8 Informasjonssaker

8.1 Betalingsløsning i Eventor

Presentasjon vedlagt

Styremedlem Sondre Sande Gullord redegjorde for saken
Innspill fra fjorårets KLM og erfaringer fra Blodslitet 2017 er hensyntatt i utformingen

Fikk ordet: Martin Skytteren, Dag Ausen, May Toril Moen, Jens Erik Mjølnerød, Jakob Kalvig
Skogan

8.2 Stemplingssystem

Presentasjon vedlagt
Saken ble fremlagt av Dag Ausen

Fikk ordet: Martin Skytteren, Jens Erik Mjølnerød, Jakob Kalvig Skogan, Kjell Meen, Gunnar
Kvaal, Lasse Arnesen, May Toril Moen, Dag Ausen
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8.3 Moderniseringsprosjektet
Presentasjon vedlagt

Saken ble fremlagt av styremedlem Sondre Sande Gullord

Kretslederne ble oppfordret til å gi innspill til forbundets høringsuttalelse. Det er også
anledning for alle org. ledd å gi egne uttalelser.

Styrets forslag om å nedsette en arbeidsgruppe for å se på ulike alternativer for regional
organisering med tilhørende arbeidsfordeling, ble støttet av Kretslederne. Anbefaling fra
arbeidsgruppen sendes på høring i organisasjonen. Ny regional organisering fastsettes på
forbundstinget våren 2020.

Fikk ordet: Martin Skytteren, Gunnar Kvaal, Lasse Arnesen, Harald Eik, Henning Osnes
Teigene, Ole Petter Rundhaug, Linda Verde, Kjell Einar Andersen, Odd Utstumo, Johan
Magerøy, Jakob Kalvik Skogan, Astrid Waaler Kaas, Jens Erik Mjølnerød, Sondre Sande
Gullord.

8.4 Toppidretten

Presentasjon vedlagt.

Saken ble fremlagt av landslagssjef Jørgen Rostrup

Fikk ordet: Harald Eik, Jens Erik Mjølnerød, Kjell Meen, Dag Kaas, Jørgen Rostrup, Ivar
Maalen
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Sak 9 Avslutning

Presidenten oppsummerte og takket deltakerne for fremmøte, deres gode og aktive
deltakelse og gode innspill til videre arbeid. Representantene ble oppfordret til å gi innspill til
NIFs moderniseringsprosess.

Ordstyrer ble takket spesielt for innsatsen.

Referenter
Lasse Arnesen og Øystein Hildeskor

Oslo 23. november 2018

Ha /ol'u Mei

May, oril Moen

Sør-Trøndelag 0-krets
/Kjell Meen
Telemark 0-krets
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