
 
Forslag til vedtak på forbundstinget 2020 fra NTNUI Orientering (NTNUI) 
- Endring av konkurranseregel 7.1.3 om startberettigelse i NM 
Følgende regel ble vedtatt på kretsledermøtet (KLM) 8. november 2019: «I NM kan norske 
lag og deltakere som representerer norske klubber, delta. Utenlandske statsborgere må, for 
å kunne delta i NM eller HL, ha vært bosatt i Norge fra 1.januar og ha vært medlem av klubb 
tilsluttet NOF minst en måned. I seniorklassene skal NM-medaljer, diplomer og kongepokaler 
deles kun ut til norske statsborgere. I NM stafett for senior må et flertall av lagets utøvere 
være norske statsborgere for at laget skal kunne vinne medalje og diplomer.» 

NTNUI foreslår at dette endres tilbake til opprinnelig regel: «I NM kan norske lag og 
deltakere som representerer norske klubber, delta. Utenlandske statsborgere må, for å 
kunne delta i NM eller HL, ha vært bosatt i Norge fra 1.januar og ha vært medlem av klubb 
tilsluttet NOF minst en måned» 

Begrunnelse 

NTNUI mener at de sportslige konsekvensene av endringen ikke er godt nok vurdert. 
Spesielt synes vi at NM knockout sprint kan by på uheldige situasjoner der løpere i B-finaler 
kan ta NM medalje, samt andre NM som avholdes som fellesstart konkurranser der utøvere 
uten medaljemuligheter kan påvirke medaljekampen. Videre tror vi det også vil bli 
vanskeligere å vise frem NM i nasjonale medier, f.eks. på NRK hvis TV sendingene og 
liveresultatene må forholde seg til doble resultatlister. I dag er det allerede lite kamp om å 
arrangere NM, og å muligens få færre deltakere i hovedklassene mener vi kan være en 
ulempe i rekrutteringen av fremtidige arrangører. 

I tillegg til å gjøre arrangementene mer krevende å arrangere og følge for ikke 
orienteringsløpere stiller NTNUI seg også tvilende til at løpere med norsk statsborgerskap 
blir mer motivert av å ta NM medaljer for plasseringer utenfor topp tre i konkurransen. Å 
gjøre norske klubber attraktivt for utenlandske utøvere som bidrar med synfaring, 
løypelegging, arrangementer o.l. mener vi utelukkende er positivt for å heve kvaliteten i alle 
ledd av norsk orientering. NTNUI mener vedtaket som ble fattet på KLM er med å gjøre 
klubbene mindre attraktive og dermed svekke kvaliteten i norsk orientering. 

NTNUI føler det har vært en mangelfull prosess bak regelendringen og ønsker derfor at man 
reverserer regelendringen under forbundstinget 21.-22. mars 2020. En videre undersøkelse 
av konsekvensene som følge av en innskrenking av konkurransereglene bør gjennomføres i 
etterkant av forbundstinget, slik at man har et godt grunnlag for en eventuell ny diskusjon 
under KLM til høsten. 
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