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Interessepåmelding til Nordisk-Baltisk døvemesterskap i orientering i 
september – frist 15. april 

 

13-16. september arrangeres Nordisk-Baltisk mesterskap i orientering for døve i Perstorp området i 

Sverige. Det er klasser både for junior, senior og veteraner  

 

Programmet er som følger:  

13. september – Ankomst og trening 

14. september – Sprint og åpningsseremoni (Perstorp) 

15. september – Mellomdistanse (Örahult) 

16. september – Langdistanse (Dalshult) 

 

Det er klasser for ulike aldersgrupper og man representerer Norge i følgende klasser: 

 Junior herre (her kan vi sende utøvere i alderen 17-20 år) 

 Junior dame (her kan vi sende utøvere i alderen 17-20 år) 

 Senior herre (fri aldersgrense, men nedre aldersgrense for å representere Norge er 19 år)  

 Senior dame (fri aldersgrense, men nedre aldersgrense for å representere Norge er 19 år) 

I veteranklassene 40 år og opp til klasse 70 år representerer man klubb (se mer info lenger ned) 

 

 

Krav til deltagelse:  

For å delta i mesterskapet er det satt en grense for hørselstap til minst 55dB PTA (per tone average) 

på det best øret. Det må gjennomføres et audiogram for å bekrefte hørselsnedsettingen. Den finnes 

her  

 

Deltagelse i senior og junior klassene: 

Har du en hørselsnedsettelse som faller inn under klassifiseringen og ønsker å delta i junior- eller 

seniorklassen, og ønsker å representere Norge, må du melde interesse til Lone Brochmann; 

lonekarin.brochmann@orientering.no. Norge har mulighet til å sende inntil 3 utøvere til 

mesterskapet, der påmelding, reise og opphold dekkes av forbundet. Blir det flere enn 3 personer 

som melder interesse vil det foretas uttak basert på resultater under vårsesongen 2018 frem til 20. 

mai i ordinære junior og senior klasser. Forbundet vil dekke utgifter til en ledsager til mesterskapet. 

Har du behov for tolk må dette meddeles når du melder interesse. 

Frist for interessepåmeldingen: 15. april  

 

OBS! Forbundet krever at alle utøvere som deltar på internasjonale aktiviteter i regi av forbundet har 

gjennomført Antidoping Norges e-lærings kurs: http://renutover.no/  

 

OBS! For å delta på internasjonale representasjonsoppgaver må utøveren innsende helsesertifisering 

til forbundet. Dette må gjøres innen 1. mai. Mer info og skjema finnes her  

 

 

 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/funksjonshemmede/klassifisering/relevante-dokumenter/audiogram--horselshemmede.pdf
mailto:lonekarin.brochmann@orientering.no
http://renutover.no/
http://www.orientering.no/landslag/orientering/uttakskriterier/
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Deltagelse i veteranklassene:  

Det er fritt for personer å delta for egen klubb i klassene: D/H 40, D/H 50, D/H 60 og D/H 70, om du 

har en hørselsnedsettelse som faller inn under klassifiseringen. Da må du ordne påmelding selv, samt 

at du må dekke samtlige utgifter selv. Påmelding- og betalingsfrist er 15. august. Her må du også 

eventuelle ordne ledsagere og tolker selv. 

 

Mer info finnes på arrangørens hjemmeside: http://www.nbdcorienteering2018.com/   

 

Det vil komme mer info om både påmeldingen og betalingen i neste Bulletin. Denne vil bli lagt ut på 

hjemmesidene til Orienteringsforbundet når den er klar fra arrangør.  

 

Er det spørsmål så ta kontakt med fagkonsulent i paraorientering Lone Brochmann: 

lonekarin.brochmann@orientering.no  
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