
Startberettigelse og berettigelse til medaljer, diplom og kongepokal 

i NM i orientering 

 

Bakgrunn 
I vedtak fra Forbundstinget 2020 ble saken om startberettigelse i NM (konkurranseregel 
7.1.3 og 7.1.4), oversendt til endelig behandling på Kretsledermøtet 2021, under 
forutsetning av at det legges opp til en bred høringsrunde i forkant av saken. 
 
Bakgrunnen er vedtaket fra Kretsledermøtet i 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.»  

 
En del klubber signerte etter KLM 2019 et brev som ble sendt til NOF, der de kritiserte 
saksbehandlingen og protesterte på vedtaket.  
 
Det ble deretter meldt inn en sak til Forbundstinget 2020 om å omstøte vedtaket fra KLM, 
slik at de tidligere reglene skal gjelde: 

«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»  

Det kom også inn sak fra Porsgrunn O-lag til tinget, der de ba styret utrede saken bedre og 
legge frem et revidert forslag. POL pekte på at det finnes gode argumenter for en justering 
av tidligere regel, samtidig som vedtaket fra KLM 2019 er rigid og vanskelig gjennomførbart 
siden startberettigelse er løsrevet fra premiering/medaljer, noe som blir komplisert med 
tanke på øvelser med utslagning og/eller kvalifisering.  
 
Forbundstinget 2020 vedtok altså å oversende saken til KLM 2021: 
«1. Forbundstinget oversender saken til behandling på Kretsledermøtet 2021.  

2. En eventuell ikrafttredelse av endret konkurranseregel 7.1.3 og 7.1.4 vedtatt på 
Kretsledermøtet 2019 utsettes til 1. januar 2022.  

Forbundstinget oversender saken, med alle høringsuttalelser som har fremkommet ifm 
Forbundstinget 2020, til behandling på Kretsledermøtet 2021. Det legges også opp til en bred 
høringsrunde i forkant av saken.»  

  
Prosessen - bred behandling og høringsrunde 

Styret har gitt Stein Blomseth i administrasjonen og Leif Størmer i styret oppgaven med å gi 

saken en bred behandling i forkant av at styret skal utforme et forslag til vedtak på 

Kretsledermøtet (KLM). Det har blitt opprettet en arbeidsgruppe hvor målet har vært å få til 



en sammensetning som er balansert og representativ i forhold til meningene om saken i O-

Norge. Følgende har vært med i arbeidsgruppen: 

• Torkel Irgens, BO&I orientering og Nordland o-krets 

• Hanne Lerche Raadal, Halden SK 

• Holger Hott, Kristiansand OK 

• Erling Hjermstad, NTNUI 

• Magne W. Mathisen, Porsgrunn OL 

• Anne Margrethe Hausken Nordberg, Nydalen SK / Utøverrepresentant 

• Stein Blomseth, Orienteringsforbundet 

• Leif Størmer, Styret i Orienteringsforbundet 

I gruppen ble vi tidlig enige om at målet var å komme frem til et balansert forslag til en regel 

som kunne få bred støtte i O-Norge. Med en bredt sammensatt gruppe betyr det at det både 

er enkelte i gruppen som personlig ønsker en strengere regel, og enkelte som ønsker en mer 

liberal regel.  

Gruppen har hatt to møter på Teams (16. og 24. august). I første møtet fikk alle etter tur si 

noen ord om: 

• Hva tenker min klubb/krets/miljø om startberettigelse og berettigelse til medaljer, 

diplom og kongepokal i NM. 

• Hva er viktige argumenter og forhold som må tas hensyn til og være med i 

vurderingen for et forslag til vedtak. 

På bakgrunn av dette oppsummerte gruppen en del viktige temaer/prinsippdiskusjoner som 

vi diskuterte i møte nummer to. I tillegg var det også en del ytterligere fakta vi ønsket å 

samle inn før det andre møtet. 

I møte nummer to ble følgende hovedtemaer diskutert, og alle fikk presentere hva man 

mener er viktige argumenter og forhold på de forskjellige punktene. 

1. Er det viktig å attrahere utlendinger til Norge for å øke kvaliteten på NM’ene (5 av 13 

NC-løp er i år NM) og norsk orientering generelt? 

2. Bør det være krav om norsk statsborgerskap for å kunne vinne medalje, diplom og 

kongepokal? 

3. Bør det være krav om å bo i Norge over en viss tid før man blir startberettiget i NM 

og/eller blir berettiget til å vinne kongepokal og medaljer? 

4. Kan man delta i flere nasjoners mesterskap? 

5. Deltakerberettigelse vs berettigelse til medaljer, diplom og kongepokal: 

Er det problemfritt at noen utøvere i en NM-konkurranse er startberettiget, men 

ikke berettiget til medaljer, diplom og kongepokal. Og hva med: 

• KO-sprint, samt kvalifisering på mellomdistansen 

• Stafett – kan et stafettlag ha et mindretall løpere som ikke er berettiget til 

medaljer, diplom og kongepokal i de individuelle konkurransene? 

På slutten av møtet diskuterte vi oss frem til hvordan en balansert regel kan være. 



 

Den videre prosessen er en høringsrunde frem til 24. september. Vi håper kretsene benytter 

denne tiden godt og kommer med eventuelle tilbakemeldinger. På basis av dette vil styret i 

Norges Orienteringsforbund i styremøte 27. september beslutte et forslag til vedtak på KLM.  

Papirene for KLM sendes ut senest 8. oktober, og saken tas opp til behandling på KLM 29. 

oktober. 

 

Fakta og bakgrunnsinfo 

I august 2020 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til klubber over hele landet. 19 klubber 

svarte på denne, og en anonymisert oppsummering av denne ble delt med arbeidsgruppen. 

Denne finnes i vedlegg 1. 

I forbindelse med fremleggelse av saken for KLM i 2019 ble det laget en oversikt over 

hvordan tilsvarende regler er for 21 forskjellige norske særforbund. Denne finnes i vedlegg 2. 

Det har i august 2021 blitt hentet inn informasjon om hvordan de tilsvarende reglene er i de 

øvrige store o-nasjonene: Sverige, Finland, Danmark, Sveits og Tsjekkia. Denne finnes i 

vedlegg 3. 

 

Hovedtemaene 

Her følger de viktigste forholdene og argumentene på de hovedtemaene vi valgte å 

diskutere: 

1. Er det viktig å attrahere utlendinger til Norge for å øke kvaliteten på NM’ene (5 av 13 

NC-løp er i år NM) og norsk orientering generelt? 

Det var bred enighet om den utenlandske deltakelsen øker kvaliteten på norsk 

orientering både når det gjelder topp- og breddeidretten. Således er det viktig å 

attrahere utenlandske o-løpere til Norge. For de som satser på Norgescup (NC) er de 

5 individuelle NM’ene en fast del av denne. Startberettigelse er derfor viktig. 

2. Bør det være krav om norsk statsborgerskap for å kunne vinne medalje, diplom og 

kongepokal? 

• Det var enighet om at tilhørighet til Norge er viktig, men forskjellig syn på om 

denne tilhørigheten må være så sterk at man skal kreve statsborgerskap. Et 

klart flertall mente at det ikke bør være krav om statsborgerskap. 

• Ingen av de andre store o-nasjonene har dette som et krav.  

• Mange norske særforbund har dette som et krav. 

• Det var enighet i gruppen om orienteringsidretten er spesiell og at det er mer 

relevant å se til andre nasjoners krav vedrørende dette heller enn andre 

særforbund (se lenger nede under Øvrige ting som ble drøftet: I-idrettens 

egenart)  

• I dag kan man i Norge søke om statsborgerskap etter 7 års opphold i landet. 

Per i dag tar søknadsprosessen i tillegg ca to år.  



• Norske myndigheter definerer at du bor i Norge når du har vært her mer enn 

6 måneder (ref. Folkeregisterloven § 4-1.Hovedregel om å være bosatt i 

Norge. «En person som oppholder seg lovlig i en norsk kommune i minst seks 

måneder, registreres som bosatt i Norge, …»).  Norge har i 2021 drøyt 600 

000 bosatte (11.2% av befolkningen) med utenlandsk statsborgerskap (ref. 

https://snl.no/Norges_befolkning ).  

• Norsk Orientering har «Vi inkluderer alle» som en av sine tre verdier. 

3. Bør det være krav om å bo i Norge over en viss tid før man blir startberettiget i NM 

og/eller blir berettiget til å vinne kongepokal og medaljer? 

• Det var enighet i gruppen om at man må ha bodd i Norge en viss varighet for 

å være berettiget til medalje, diplom og kongepokal. Diskusjonen gikk på 

hvor lenge. 

• Med unntak av Sveits så har de øvrige o-nasjonene krav til kort eller ingen 

varighet på botid. Sveits har krav om 5 år. 

• Natt-NM ble i 2017 arrangert i slutten av mars. Med den «gamle regelen», 

hvor kravet var å komme til Norge innen 1. januar, kunne man da i teorien bli 

Norgesmester etter snaue tre måneder i landet og så flytte ut igjen. Det var 

bred forståelse i gruppen for at mange vil oppfatte dette som en for liten 

tilhørighet til Norge. 

• Sverige og Danmark har knyttet berettigelsen til medaljer til folkeregistrering. 

I Danmark holder det at du er folkeregistrert, mens i Sverige må du være 

folkeregistrert før 1. januar for vårsesongen og før 1. juli for høstsesongen. 

For å bli folkeregistrert må man dokumentere planer for at man tenker å 

oppholde seg i landet i minimum 6 måneder gjennom dokumentasjon av 

studieplass, arbeidskontrakt eller liknende. Vi diskuterte om folkeregistrering 

kunne være et godt utgangspunkt for en regel i Norge også, men var 

skeptiske til om det var fornuftig å innføre det byråkratiet dette ville 

medføre. 

• Som nevnt tidligere definerer norske myndigheter gjennom 

folkeregisterloven en person som «bosatt» i Norge dersom personen har hatt 

lovlig opphold i landet i mer enn 6 måneder.  

• Argumentene for lenger krav til opphold, som 12 eller 24 måneder, går både 

på tilhørighet, og at man ikke ser at noen kan ha rukket på så kort tid som 6 

måneder, å gjøre så mye for en klubb at de ville bli demotivert i forhold til 

videre arbeid av å ikke få lov til å vinne NM-medaljer. 

 

 

4. Kan man delta i flere nasjoners mesterskap? 

• Flere andre norske særforbund har et forbud mot å delta i andre nasjoners 

mesterskap dersom man skal delta i norsk mesterskap. Det var også enkelte 

klubber som mente dette i spørreundersøkelsen foretatt i august 2020. 

• I Sverige ble en slik regel innført på bakgrunn av et benkeforslag på tinget i 

2011. Denne regelen ble fjernet i 2012 da den viste seg å ikke være 

https://snl.no/Norges_befolkning


hensiktsmessig. En løper som tok medalje på SM ultralang i april, ble 

diskvalifisert fra denne medaljen i september da han da deltok i annen 

nasjons mesterskap. Det var også utøvere som hadde deltatt på sommerløp i 

Europa, som det senere viste seg at var åpent nasjonalt mesterskap. Det 

svenske forbundsstyret avgjorde i november 2012 medaljefordelingen for 

SM-stafetten som gikk i september. 

• Ingen av de øvrige store o-nasjonene har per i dag en slik regel. 

• 5 av 10 utøvere på det norske A-landslaget i fot-orientering bor per i dag i 

utlandet. Disse har sitt daglige treningsmiljø og sosiale miljø i sin svenske 

eller danske klubb, og noen mottar økonomisk støtte fra klubben. Vi har 

sjekket med en representant for disse og fått bekreftet at dersom man blir 

tvunget til å velge vil sannsynligvis flere av disse utøverne da velge å løpe 

nasjonalt mesterskap i landet de bor. En slik regel vil derfor kunne medføre 

at flere av de beste norske ikke deltar i NM.  

5. Deltakerberettigelse vs berettigelse til medaljer, diplom og kongepokal: 

Er det problemfritt at utøvere i en NM-konkurranse er startberettiget, men ikke 

berettiget til medaljer, diplom og kongepokal? Og hva med: 

o KO-sprint, samt kvalifisering på mellomdistansen 

o Stafett – kan et stafettlag ha et mindretall løpere som ikke er 

berettiget til medaljer, diplom og kongepokal i di individuelle 

konkurransene? 

• Med knock-out-sprinten er det innført en fast individuell «førstemann til 

mål» konkurranse med både kvalifisering, utslagsrunder og finale. NM 

natt og ultralang har ved flere anledninger hatt fellesstart, og i NM 

mellomdistanse er det kvalifisering. I tillegg er stafettene «førstemann til 

mål» konkurranser. I disse typene konkurranser ser arbeidsgruppen at det 

kan være problematisk at man blander utøvere som er berettiget til 

medalje, diplom og kongepokal med utøvere som ikke er det. Det er ikke 

et urealistisk scenario at bronsemedaljen i NM knock-out sprint da kan gå 

til en utøver som ikke kom til finalen. 

•  Blant de øvrige store o-nasjonene ser det ut til at både Finland, Danmark, 

Sveits og Tsjekkia tillater å blande både utøvere som berettiget til medalje 

og de som ikke er det, i samme startfelt. Det nasjonale mesterskapet er 

også i mange tilfeller WRE-løp.  Vi hører imidlertid at det er tilfeller hvor 

mange av de som går videre fra en kvalifisering ikke er berettiget til 

medaljer og at dette har skapt reaksjoner. Når det gjelder knock-out 

sprinten så har de øvrige nasjonene ikke vært like raske til å innføre denne 

som Norge, og diskusjonen rundt dette har så vidt startet. 

• Gruppen landet ned på at det vil være klart mest ryddig at alle som er 

startberettiget, også er berettiget til medalje, diplom og kongepokal. 

Dette bør også gjelde for alle løperne i et stafettlag. 

 

 



Øvrige ting som ble drøftet 

O-idrettens egenart 

Når man ser på reglene for berettigelse til medaljer i nasjonale mesterskap så ser man at de 

store o-nasjonene er svært mye mer liberale enn de fleste norske særforbund. Vi diskuterte 

om dette hadde noe med o-idrettens egenart å gjøre. Det var bred enighet i gruppen at o-

idretten er spesiell i så måte at hvis man ønsker å utvikle seg som o-løper så er man nødt til å 

oppsøke andre terrengtyper, og det en stor fordel at man for kortere eller lenger tid bor, 

trener og konkurrerer i andre land. Flertallet i gruppen mener det er riktigere å se til andre 

o-nasjoner enn til andre norske særforbund. 

 

Botid kontra startberettigelse 

Som nevnt over ønsker gruppen å sette likhetstegn mellom startberettigelse og berettigelse 

til medalje, diplom og kongepokal. Setter man da strenge krav til det siste har man da også 

satt like strenge krav til startberettigelse. Siden NM-ene er en svært viktig del av det totale 

konkurranseprogrammet (5 av 13 NC-løp i 2021) vil det være uheldig å stenge utenlandske 

utøvere ute fra disse for en lengre periode. 

Verdien av utenlandske løpere for norsk O-idrett 

Gruppen diskuterte også den positive verdien utenlandske o-løpere har og har hatt for norsk 

orientering. De representerer i stor grad ressurspersoner som bidrar til mye aktivitet i norske 

klubber. Utestenging fra fullverdig deltakelse i NM kan påvirke motivasjonen for dette i 

vesentlig grad. Dette har kommet tydelig frem over mange år frem gjennom den jobben 

utenlandske løpere gjør/har gjort i klubbene, og for arrangementer - noe som bidrar til 

utvikling av norsk orientering. Å inkludere disse løperne i NM-deltagelse er en måte å vise 

respekt for deres bidrag med å utvikle norsk orientering, og kan videre stimulere til 

ytterligere frivillighetsarbeid og bedre miljø i klubbene, noe som gavner hele O-sporten.  

«Vi inkluderer alle» er også en av Norsk Orientering sine verdier. 

Det ble på den annen side også påpekt i denne diskusjonen at 6 måneders botid er kort tid, 

og at man ikke ser at noen kan ha rukket på denne tiden å gjøre så mye for en klubb at de 

ville bli demotivert i forhold til videre arbeid av å ikke få lov til å vinne NM-medaljer.  

 

Forslag til justert regel 

På bakgrunn av diskusjonene ble vi enige om at følgende ikke bør være inkludert i regelen 

om startberettigelse og berettigelse til medalje, diplom og kongepokal: 

• Statsborgerskap 

Vi ble enige om at statsborgerskap er et for strengt krav til nødvendig tilhørighet. 

Dette kravet ekskluderer også mer enn 600 000 personer som iht myndighetene er 

definert som bosatte i Norge, men ikke har norsk statsborgerskap. 



• Kun lov å delta i nasjonalt mesterskap for en nasjon 

Krevende å gjennomføre på en fornuftig måte, jfr. Sverige. I tillegg vil vi sannsynlig 

miste en del av våre toppløpere som er bosatte i utlandet, fra NM-startlistene. 

• Stafett 

Vi bør ikke ha noen egne regler for stafett. Alle løperne i et lag må være 

startberettiget også individuelt. 

 

Vi kommer da frem til et forslag til justert regel som er rimelig lik den opprinnelige. 

Vi brukte en god del tid på lande en balansert varighet og landet på formuleringen «…, ha 

vært bosatt i Norge i 6 måneder…».  

Det var både enkelte som personlig kunne tenke seg å gjeninnføre det gamle regelen hvor 

kravet var å være bosatt i Norge fra senest 1. januar, og enkelte som ønsket en lenger botid 

enn 6 måneder. 

Årsaken til at vi fjerner oss fra en gitt dato (1. januar) er for å unngå de potensielt korteste 

varighetene der Natt-NM går i slutten av mars og NM Sprint i slutten av april. En gitt varighet 

på 6 måneder vil også gi en utøver som kommer til Norge rett før o-sesongen starter (tidlig i 

mars) mulighet til å delta på NM’ene i september. 

Årsaken til at vi lander på 6 måneder er også at dette er tiden norske myndigheter definerer 

man skal ha bodd i Norge for å være definert som bosatt. Vi har da et krav som er noe 

strengere enn kravet til botid i Sverige, Danmark, Finland og Tsjekkia, men betydelig kortere 

enn i Sveits. 

Konkurranseregel 7.1.3 (for fotorientering) og 7.1.4 (for ski-orientering) vil da også kunne 

være likelydende. 

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»  

 

Gruppens forslag til ny 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 i 6 måneder og må 
ha vært medlem av klubb tilsluttet NOF minst en måned»  

  



VEDLEGG 

 

Vedlegg 1:   

I august 2020 ble det sendt ut en spørreundersøkelse til klubber over hele landet. 19 klubber 

svarte på denne, og en anonymisert oppsummering av denne ble delt med arbeidsgruppen. 

 

Vedlegg 2: 

I forbindelse med fremleggelse av saken for KLM i 2019 ble det laget en oversikt over 

hvordan tilsvarende regler er for 21 forskjellige norske særforbund.  

 

Vedlegg 3: 

Det har i august 2021 blitt hentet inn informasjon om hvordan de tilsvarende reglene er i de 

øvrige store o-nasjonene: Sverige, Finland, Danmark, Sveits og Tsjekkia. 

 



Vedlegg 1 - Oppsummering spørreundersøkelse norske o-klubber

Svarklubb

Krav om norsk 

statsborgerskap Bosatt i Norge Kommentar

1 Nei 2 år Som ski

2 Nei Ikke løpe i eget nasjonalt mesterskap eller representert sitt hjemland samme år

3 Nei folkeregistrert 1.1.

4 Nei som nå

5 Nei som nå

6 Ja

Sekundært er vi åpne for en modell der man kan delta på like fot dersom man har 

hatt fast bopæl i Norge i f.eks. 2 år, og løper for en norsk klubb. Dette må imidlertid 

da forutsette at man ikke har deltatt i noe annet lands nasjonale mesterskap 

samme sesong

7 Nei Som nå Evt bodd i Norge i x måneder 

8 Nei 12 måneder Gjelder på deltakelse og premiering

9 Nei som nå Evt regel om kun delta i mesterskap i ett land samme år

10 Nei Som nå

Presiserer at vi har økenda antall personer med minoritetsbakgrunn som ikke kan 

få norsk statborgerskap

11 Ja På stafett må et flertall være norske statsborgere

12 Nei 1.1. Medlem i norsk klubb > 1 måned. Nasjonalitet ikke viktig i dette spørsmålet

13 Nei Som nå

Evt ok med regler om kun deltakelse i ett lands nasjonale mesterskap i samme 

sesong

14 Nei Som nå

15 Nei 2 år Permanent opphold 2 år, ikke deltakelse i hjemlandets mesterskap samme pår

16 Nei Som nå Holder å representere norsk o-klubb

17 Nei 12 måneder

Medlem av norsk klubb inneværende kalenderår. I stafett må flertallet være 

norske statsborgere. Ikke deltakelse i andre lands mesterskap samme år

18

Ingen sterke meninger, men oppfordrer NOF til å be NIF lage felles regler for hele 

idretts-Norge, evt kan særforbund lage særregler om tvingende nødvendig

19 Nei 1.1.

Viser til nye regler om dobbelt statsborgerskap, åpner for visse begrenseninger om 

deltakelse i hjemlandets mesterskap
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Følgende regler gjelder for startberettigelse/premiering i NM i andre særforbund 

Triathlon 

Deltakelse i NM for elite krever norsk statsborgerskap. Utøvere som er utenlandske 

statsborgere, men har vært bosatt i Norge i minst 12 måneder før mesterskapet arrangeres, 

kan delta i NM for aldersklasser (; junior og veteran) under forutsetning av at de ikke har eller 

skal representere sitt hjemland samme år. Norske statsborgere med dobbelt statsborgerskap 

kan ikke delta i NM for elite hvis de har representert sitt andre statsborgerskap i mesterskap 

samme år. 

 

Friidrett 
Utøvere som er medlemmer av lag tilsluttet Norges Friidrettsforbund og av World Athletics 
(IAAF) definert til å kunne starte for Norge internasjonalt, kan delta i norske mesterskap 

(representasjonsbestemmelser). 

Det skal ikke tillates at noen deltar «utenfor konkurranse», «utenfor premiering» eller på 
noen annen måte hvor man ikke deltar i mesterskapet. Unntatt fra dette er utøvere som får 
tillatelse fra styret til å delta på basis av funksjonshemming.  

Andre utøvere som ikke er norske statsborgere og er medlemmer av lag tilsluttet NFIF kan 
etter søknad få tillatelse til å starte i norske mesterskap om vilkårene i NFIFs lov § 34.2 
oppfylles. En slik tillatelse gjelder kun for et kalenderår. Med grunnlag i NFIFs lov § 34.2 
stilles følgende krav:  

o Utøveren kan ikke ha deltatt i sitt eget lands nasjonale mesterskap i inneværende 
kalenderår. 

o Utøveren kan ikke ha representert sitt land i internasjonale mesterskap eller 
landskamper inneværende kalenderår.  

o Utøveren må forplikte seg til, ved skriftlig erklæring, å avstå fra å delta i sitt eget lands 
mesterskap eller landskamper inneværende kalenderår eller representere dette i 
internasjonale mesterskap. 

Svømming 
Utenlandske statsborgere som er fast bosatt i Norge kan søke forbundsstyret om 
starttillatelse til deltagelse i norske mesterskap. Søknaden må dokumentere at søkeren har 
oppholds- og/eller arbeidstillatelse i Norge – og det er bostedsattest fra Folkeregisteret vi 
trenger. Søknad om starttillatelse må være NSF i hende senest 8 uker før angjeldende 
mesterskap arrangeres. 

Starttillatelsen gjelder for hele kalenderåret, man søker altså én gang pr år. 
Bostedsattesten må være datert i det året som søknaden gjelder for. 

Ski 

I Norgesmesterskapene for senior og junior, samt Hovedlandsrenn, kan det som hovedregel 

bare delta norske borgere som er medlemmer av lag tilsluttet NSF. 

 

Utenlandske statsborgere som deltakere i nasjonale mesterskap: Utenlandske statsborgere 

som har vært bosatt minst 2 år i Norge og vært medlem av lag tilsluttet NSF i minst 2 år ved 
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påmeldingsdato, kan etter skriftlig søknad til NSF få tillatelse til å starte i nasjonale 

mesterskap i individuelle øvelser. 

 

Søkeren må godtgjøre at han/hun for sitt opprinnelige nasjonale forbund ikke i foregående 

og/eller inneværende sesong i slike tilfeller har meldt seg på/startet/deltatt i: 

 
o nasjonale mesterskap  
o landsrenn eller  
o internasjonale mesterskap 

 

Utenlandske statsborgere som ikke oppfyller ovenstående betingelser, kan etter bekreftelse 

og tillatelse fra sitt nasjonale skiforbund, samt etter skriftlig søknad til NSF få tillatelse til å 

starte i NM, i individuelle øvelser. De skal kun tillates å starte i gjesteklasse. De kan ikke bli 

norgesmestere og mottar ikke NM-medalje eller diplom. 

 

I de tilfeller hvor NM-øvelsen er et internasjonalt renn, kan utenlandske statsborgere delta i 

selve rennet som vanlige deltagere. De mottar rennets premie og deltar på 

blomsterseremoni, men mottar ikke medaljer og diplom for NM. Det utarbeides to 

resultatlister, en for NM etter NSFs regelverk og en for FIS-rennet i hht FIS ICR. 

 

I lagkonkurranser og langrenn stafett kan én utenlandsk statsborger delta på hvert lag 

såfremt bestemmelsene i pkt. 203 er oppfylt (startberettigelse/skilisens). Løperen kan 

konkurrere internasjonalt for sin opprinnelige nasjon, men ikke konkurrere nasjonalt i denne 

nasjonen. 

 

Hundekjøring 

NM er åpent for alle norske statsborgere og utlendinger som har bosatt seg fast i Norge, og 

som har bodd i landet i minst 24 måneder før startdagen.  

 

Utøvere som i samme sesong har stilt i løp for andre nasjoner, kan ikke plasseres i norske 

mesterskap.  

 

Utøvere som har blitt plassert i norske mesterskap, kan ikke i samme sesong få plassering i 

utenlandske mesterskap uten å miste sin norske plassering. 

 

Skøyter  

Utenlandske statsborgere kan etter å ha bodd i Norge i minst 12 måneder delta i NM, 

forutsatt at de ikke har konkurrert for sitt hjemland siste 12 måneder. 

Det må søkes via skøyteforbundet til det internasjonale forbundet om «clearance certificate». 

I nasjonale mesterskap (NM) kan evt. NSF Teknisk Kunstløp/Hurtigløp gi løperen 

dispensasjon til å delta, så sant de oppfyller ISU krav. 
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Aking 

Følgende kan delta i NM 

• Medlemmer av norsk klubb og fra det året en fyller 12 år/ fleridrettslag underlagt 
Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund.  

• Utøver må ha bostedsadresse i Norge og betalt medlemskontingent 

 

Brett 

Utenlandske statsborgere kan delta i NM på lik linje med norske statsborgere, og kan vinne 

konkurransen. Offisiell norgesmester blir beste norske statsborger i konkurransen. 

 

Skiskyting 

Utenlandske statsborgere som har vært bosatt i Norge i minst to år, og har vært medlem av 

et lag tilsluttet NSSF i minst to år ved påmeldingsdato, kan etter skriftlig søknad til Forbundet 

delta på lik linje med norske deltakere i mesterskapet. Søkeren kan ikke ha deltatt i, eller skal 

delta i nasjonale mesterskap eller internasjonale konkurranser for sitt opprinnelige forbund i 

foregående eller inneværende sesong i skiskyting.  

 

Andre utenlandske statsborgere og norske statsborgere med dobbelt statsborgerskap som 

representerer en annen nasjon skal starte i egen gjesteklasse. Arrangøren kan sette en 

deltakerbegrensning i gjesteklassene. Gjesteklasse premieres på ordinære vilkår. 

 

Skyting 

Deltagere i Norgesmesterskap skal være norske statsborgere.  

Ikke-norske statsborgere kan delta som gjester og konkurrere om premiene utenom NM-

medaljene og eventuelle mesterskapstrofeer.  

Finaler i Norgesmesterskap er kun åpne for de skyttere som skal konkurrere om 

mesterskapsmedaljer. 

 

Tennis 

For å kunne delta i en turnering etter dette reglementet må en spiller:  

a) Være medlem av en klubb tilsluttet NTF og  

b) Ha gyldig startlisens. 

 

For å kunne delta i turneringer om norgesmesterskap for juniorer må en spiller i tillegg til å 

fylle vilkårene i første ledd bokstav a og b, være norsk statsborger eller ha bodd i Norge de 

siste to årene og fylle tretten år senest det kalenderåret mesterskapet arrangeres.  

 

For å kunne delta i turneringer om norgesmesterskap for seniorer må en spiller i tillegg til å 

fylle vilkårene i første ledd bokstav a og b, være norsk statsborger og fylle tretten år senest 

det kalenderåret mesterskapet arrangeres. Kravet om norsk statsborgerskap gjelder ikke for 

norgesmesterskap for seniorer på innendørsbane. 

For å kunne delta på et lag i forbundserien i norgesmesterskap for lagtennis må en spiller i 

tillegg til å fylle vilkårene i første ledd bokstav a og b, ha fylt 13 år og være norsk statsborger 

eller ha vært bosatt i Norge siden 1. januar det året mesterskapet starter. 
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Bordtennis 
Utenlandske spillere kan av NBTF etter søknad gis status som «norsk spiller», og vil i så fall i 

alle konkurranser ha spilletillatelse på lik linje med norske spillere. Status som «norsk spiller» 

kan gis til følgende grupper utenlandske spillere: 

• Spillere som har, og har hatt, fast bosted i Norge de siste fem år. 

• Spillere som har fast bosted i Norge og spiller i klassene Gutter/Jenter 15 og yngre. 

Status som «norsk spiller» mistes automatisk ved utflytting fra Norge, eller deltagelse i 

lukkede mesterskap i et annet land. 

I serien (Stiga-serien) gjelder andre regler, men dette er ikke offisielt NM. 

 

Badminton 

Anledning til å delta i NM senior har enhver norsk statsborger som tilhører de aktuelle 

klasser og som er spillerberettiget for en klubb tilsluttet NBF. Anledning til å delta i NM Junior 

har i tillegg fastboende personer som i minst 18 måneder forut for mesterskapets start har 

hatt fast bopel i Norge og som er spillerberettiget for en klubb tilsluttet NBF. 

 

Golf 
Norske statsborgere, amatører og profesjonelle, som har gyldig medlemskap i en golfklubb 
tilsluttet Norges Golfforbund. 
Utenlandske statsborgere, amatører eller profesjonelle, som har gyldig medlemskap i en 
golfklubb tilsluttet Norges Golfforbund og som har hatt fast bopel (meldt til folkeregisteret) i 
Norge i minimum 12 måneder før første turneringsdag. 

 

Sykling 

Norgesmesterskapene er åpne for alle ryttere som gjennom sine klubber er tilsluttet NCF, 

innehar gyldig lisens, og er norske statsborgere minst siden 1/1 det året mesterskapet 

arrangeres. 

Norgesmesterskap som ikke gir UCI-poeng er også åpne for utenlandske statsborgere 

dersom de:  

a) representerer, og har løst lisens gjennom en norsk klubb, og  

b) har hatt lovlig opphold/bosetting i Norge i minimum de siste 12 – tolv måneder 

 

Roing 

I mesterskapsløpene skal roerne enten være norske statsborgere eller være bosatt i Norge 

og innmeldt i klubb tilsluttet Norges Roforbund innen 31.12. året før.  

 

Padling 

Dersom utenlandsk statsborger skal padle for en norsk klubb i NM, må vedkommende ha 

meldt flytting 6 måneder før mesterskapet starter og ha gitt melding til NPF om hvilken klubb 

i Norge han/ hun padler for. 
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Seiling 

For at et lag/utøver skal kunne konkurrere om NM-tittel og tilhørende medaljer, må både 

skipper og mannskap være norske statsborgere eller ha bodd i Norge de siste 6 måneder. 

De må være medlemmer av seilforeninger tilsluttet NSF og ha tegnet seilerlisens. 

 

Mesterskapet er også åpent for utenlandsk deltagelse; dvs. for deltagere som ikke fyller 

kravet om bostavn eller statsborgerskap i Norge. Majoriteten av besetningsmedlemmene må 

likevel fylle kravene som norske lag/utøvere. Skipper og mannskapet på de utenlandske 

lag/utøvere må være medlemmer av seilforeninger i sine hjemland tilsluttet det landets 

seilforbund. Ved utenlandsk deltagelse utarbeides det ved stevnets slutt to endelige 

resultatlister: En totalliste, hvor stevnets vinner er den som vinner på poeng – og en liste 

nummer to med bare de norske lag/utøver hvor beste norske lag/utøver på stevnets totalliste 

blir nummer 1, nest beste blir nummer 2 osv. Norgesmesterskapet avgjøres og premieres 

etter den norske resultatlisten. 

 

Luftsport 

For å delta i NM kreves det norsk statsborgerskap.  

Utenlandske statsborgere kan delta i NM og få tittelen norsk mester dersom vedkommende 

har vært bosatt i Norge i minst tre (3) år og ikke har deltatt i et annet lands nasjonale 

mesterskap eller representert et annet land i internasjonale mesterskap i samme periode. 

 

Bryting 

For å kunne representere ved norgesmesterskap må utenlandske statsborgere ha 

folkeregisterdokumentert bostedsadresse i Norge sammenhengende i to år før 

mesterskapet. 

 

Boksing 

For å delta i Norgesmesterskapet for seniorboksere krever NBF at boksere med utenlandske 

statsborgerskap må ha hatt: Minimum 12 måneder med norsk startbok + har bokset minst 1 

kamp i Norge med norsk startbok de siste 12 månedene. 



Sensitivity: Internal

Vedlegg 3 - Andre lands regler

Land Krav om 

statsborger-

skap?

Krav om å 

bo i landet 

/ være 

folke-

registrert?

Hvor lenge må 

man ha bodd i 

landet / vært 

folkeregistrert?

Krav om 

nasjonalt 

mesterskap for 

kun en nasjon?

Andre krav for å 

ta medalje

Kan delta 

uten å telle i 

nasjonalt 

mesterskap / 

WRE-løp

Sverige Nei Folke-

registrert 2
Fra 1. januar for 

vårsesongen og fra 

1. juli for 

høstsesongen

Nei 1 Svensk klubb

Kvalifisering

Nei

Finland Nei Nei - Nei ? Ja (to 

resultat-lister)

Danmark Nei Folke-

registrert 2
Ingen krav Nei Dansk klubb Ja 3

Sveits Nei Ja 5 år Nei ? Ja 3

Tsjekkia Nei Nei - Nei Tsjekkisk klubb.

Må ha deltatt i 12 

konkurranser siste 12 

mnd, eller 20 siste 24 

mnd, og kvalifisere seg.

Ja 3

Internasjonale 

løpere med nok 

WRE-poeng får 

starte.
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Andre lands regler

Noter:

1. Sverige innførte for noen år siden, på bakgrunn av et benkeforslag på tinget, krav om at man 

for å kunne delta på SM ikke kunne delta på andre lands nasjonale mesterskap i samme 

sesong. Denne regelen ble fjernet 2012 (året etter?) da man støtte på flere utfordringer:

– Utøver som tok medalje på SM ultralang i april, ble disket fra medaljen i september da vedkommende 

da deltok i annen nasjons mesterskap.

– Utøvere deltok på sommerløp i Europa som man ikke var klar over at talte som nasjonalt mesterskap.

– Forbundsstyret måtte i november avgjøre resultatlisten og medaljefordelingen for SM stafett som gikk i 

september.

2. Folkeregistrert – For å bli folkeregistrert i Sverige og Danmark må man ha oppholdstillatelse og 

ha en plan om å bo der i minimum 3-6 måneder.  (Norge minimum 6 måneder)

3. I Sveits, Tsjekkia og Danmark stiller løpere som ikke kan ta medalje, i samme startfelt som de 

som kan ta medalje. De har imidlertid foreløpig ikke hatt nasjonalt mesterskap i KO-sprint og 

ikke vedtatt noen regel rundt dette.  I Tsjekkia er det kvalifisering til både mellom og lang og 

forholdsvis små startfelt i finalen. Det har det vært noen tilfeller hvor utenlandske juniorlandslag 

har kommet på «besøk» og tatt uforholdsmessig mange av finaleplassene.


