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Styremøte nr 9 - 2020 
Norges Orienteringsforbund 
Protokoll 
 
Dato: Mandag 14. september, kl 16.30-17.00 
Sted: Teams 
 
Tilstede:  
Dag Ausen (DA)    styremedlem  
Dag Kaas (DK)    styremedlem  
Sondre Sande Gullord (SSG)  styremedlem  
Stein Blomseth (SB)    varamedlem  
Aurora Fossøy (AF)    varamedlem 
 
Lasse Arnesen (LA)    generalsekretær  
Øystein Hildeskor (ØH)  assisterende generalsekretær 
Jan Arild Johnsen (JAJ)  fagansvarlig arrangement 
 
Forfall: 
Astrid Waaler Kaas   president 
Kjell Einar Andersen   visepresident 
Gunhild Bredesen   styremedlem 

 

Sak 68/2020 NC og NM konkurranser i Bergen kommende 
helg og vurderinger knyttet til smittesituasjonen i 
Bergensområdet 
 
Det er planlagt NorgesCup, NM jr. stafett og O-idol i Bergensregionen førstkommende helg. 
Utøverhotellet er ved flyplassen, og det er tenkt at deltakere og ledere skulle benytte offentlig 
transport til og fra Bergen sentrum på fredag, og i egne busser satt opp av arrangøren på 
lørdag og søndag. 
 
Koronasituasjonen i Bergen er for tiden spesiell. Oppdaterte smittetall viser en stabil, men 
relativ høy smittefrekvens i Bergen siste uke. Det er innført strengere restriksjoner på 
arrangementer de neste dagene.  
 
Det er avklart med myndighetene i Bergen at våre arrangementer ikke er i strid med 
oppdaterte anbefalinger. Det er likevel reist spørsmål om vi bør gjennomføre våre 
arrangementer, med tanke på smittefaren utøvere, ledere og arrangører utsettes for, samt 
vårt samfunnsansvar og omdømme. Særlig har det vært bekymring rundt sprintøvelsen i 
Bergen sentrum på fredag. 
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Skogsøvelsene som er planlagt på Totland utenfor Bergen lørdag og søndag anses å ikke 
være omfattet av samme smitte- eller omdømmerisiko 
 
Arrangøren har gitt uttrykk for at de ønsker en felles avgjørelse for alle klasser. 
 
 
Vedtak 

Pga av den pågående Covid19 situasjonen i Bergen har Styret i Norges 
Orienteringsforbund besluttet å avlyse den planlagte Norgescup sprinten i Bergen 
sentrum 18.sept. 
Dette begrunnes både med hensyn til smitteutfordringer og at NOF ønsker å vise 
samfunnsansvar. 
De planlagte skogskonkurransene på Totland lørdag og søndag, som inkluderer 
NorgesCup, NM jr. stafett og O-idol arrangeres som planlagt. 
 
 

 
 
Dag Ausen    Sondre Sande Gullord  Dag Kaas 
Styremedlem    Styremedlem    Styremedlem 
 
 
 
 
Aurora Fossøy    Stein Blomseth 
Varamedlem    Varamedlem     


