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Sak 1 Åpning 
Åpning ved forbundspresident Astrid Waaler Kaas 

 

Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter 
Komplett deltakerliste vil bli utdelt i møtet. 

 

Sak 3 Forretningsorden 
1 Forhandlingene foregår for åpne dører hvis ikke annet blir bestemt 
 
2 Ledelse, taletid m.v. 
Forhandlingene ledes av de valgte ordstyrere. 
Ingen har rett til å ta ordet mer enn 3 ganger i samme sak med unntak av innlederen. 
Taletiden begrenses til 5 min. første gang, 2 min. andre gang og 1 min. tredje gang. 
Ordstyreren har rett til å fremme forslag om forkortet taletid og om strek med de inntegnede talere. 
Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang og høyst 1 min. til hver sak. 
Representantene forlanger ordet ved framvisning av sine nummerskilt.  Talere skal tale fra sin bestemte plass i 
salen. 
 
3 Forslag 
Forslag må leveres skriftlig til ordstyrer, undertegnet med forslagstillerens nummer og navn. Dette skjer 
fortrinnsvis elektronisk med epost til vigdis.hoboel@orientering.no 
 
Forslag til endringer i konkurransereglene og andre regler hvor Kretsledermøtet har myndighet og som ikke er 
ført opp på den utsendte sakliste, kan ikke tas opp til behandling. 
 
Forslag som opptas, men som på forespørsel fra ordstyreren ikke får støtte fra andre representanter, 
bortfaller. 
  
Nye forslag kan ikke framsettes når strek er satt. 
 
4 Avstemninger 
Alle vedtak, hvis intet annet er bestemt, avgjøres ved alminnelig flertall. I alle saker skal vedtakene, for å være 
gyldige, være fattet med flertall av de avgitte stemmer (mer enn halvparten av de avgitte stemmer, "blanke 
stemmer" ikke medregnet) når ikke annet er bestemt i loven. 
 
Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. 
 
5 Protokoll 
Protokoll føres av de valgte sekretærer. 
I protokollen innføres alle forslag, avstemninger og vedtak. 
Protokollen skal godkjennes og undertegnes av de to valgte representanter. 
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Sak 4 Valg av funksjonærer 
 

Det skal velges ordstyrere, sekretærer og protokollunderskrivere. 

 
Ordstyrere og sekretærer 
Forslag fra Forbundsstyret: 
Ordstyrer:      Sondre Sande Gullord 
Sekretærer:      Lasse Arnesen og Vigdis Hobøl 
 
 
Representanter til å undertegne protokollen 
Forslag fra forbundsstyret: 
Terje Urfjell, Aust-Agder Orienteringskrets 
Kjersti Småstuen, Oppland Orienteringskrets 

 

Sak 5 Godkjenning av sakliste og tidsplan 
Forslag til saksliste og tidsplan fra forbundsstyret er gjengitt på første side i saksdokumentet. Forslaget er 
sendt ut til kretsene 27. oktober.  

Sak 6 Informasjonssaker 

6.1 Informasjon arbeid med forenkling  

Styremedlem Sondre Sande Gullord informerer 

6.2 Informasjon arbeid med synliggjøring  

Generalsekretær Lasse Arnesen informerer 

6.3 Informasjon arbeid med landslag, toppidrett og jenteprosjektet 

Styremedlem Dag Kaas informerer 

 

Sak 7 Vedtakssaker 

7.1 Innføring av startpuljer i HL, NC og NM jr 

Forslag til endring av Regler for NM og HL 
Forslag fra Telemark o-krets 
 
Gjeldende regler 
Dette er et tillegg i gjeldende regler for trekking og seeding i HL, NC og NM jr.  
 
Forslag til nye regler: 
Det innføres 2 startpuljer i klassene D/H 14, 15 og 16 i Hovedløpet for yngre, og deltakerne fordeles tilfeldig i 
de to puljene slik at de blir like store. Startlistene trekkes puljevis med pulje 1 først på sprintdistansen og pulje 
2 først på langdistansen.  
 
Det innføres startpuljer i NC-konkurranser og i NM-junior, for de løperne som ikke er seedet i disse 
konkurranser.  
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Bakgrunn og begrunnelse 
Startlistene for hhv sprint og langdistanse på HL trekkes i dag separat. Det er en rekke eksempler på at noen 
løpere får tidlig start begge dager og tilsvarende at noen løpere får sen start begge dager. Dette oppleves 
urettferdig selv om trekningen er tilfeldig. Erfaring over tid har vist at trekningen i eTime har noen svakheter 
som gir slike utslag. Ved å dele deltakerne i to puljer og trekke startlisten innbyrdes i hver pulje og la puljene 
starte først hver sin dag, vil disse tilfeldighetene bli mindre. Tilsvarende svakhet opptrår ved trekning av 
startrekkefølge også i NC-konkurranser og i NM-junior. 
 
Forbundsstyrets innstilling  
Forbundsstyret støtter forslaget, og ber om fullmakt til å utforme og implementere de nødvendige tillegg og 
endringer i Regler for NM og Hovedløp som følger av vedtaket. 
 

7.2 Innføre N-nivå i klassen D/H-10 

Forslag fra Østfold o-krets 
Forslag til endring av konkurranseregel 16.1.8  
 
Gjeldende regel 
Vanskeligste løype skal ikke være på høyere nivå enn B for 13-14 og C for -10 og 11-12 
 
Forslag til ny regel 
Vanskeligste løype skal ikke være på høyere nivå enn B for 13-14, C for 11-12 og N for -10  
 
Bakgrunn og begrunnelse: Forslaget går i korthet ut på å innføre N-nivå for D/H -10 klassen, som kan 
kombineres med klassetilbudet D/H 11-12N og gjerne en løype forskjellig fra N-åpen. Innspill kommer lokalt fra 
Halden SK som opplever at løypene i D/H -10 varierer veldig i vanskelighetsgrad, og ofte er for vanskelige. I 
konkurranseregel 16.1.8 står det at vanskelighetsgraden for D/H -10 ikke skal være vanskeligere enn C-nivå. 
Definisjonen av en C-løype i henhold til løypeleggingsbrosjyren fra NOF 2007 er for vanskelig for mange 8-10 
åringer, f forventes det at man kan løpe på kompass i 300 meter og lese høydelinjer. Overgangen fra N-åpen 
og skygging vil ofte være alt for stor. Vi kan unngå frafall på grunn av for vanskelig løyper ved å innføre N-nivå 
og en jevnere progresjon. Dermed vil man også få tilbud for de 11-12-åringene som opplever C-nivå som for 
vanskelig og ikke vil gå tilbake til N-åpen 
 
Forbundsstyrets innstilling 
Intensjonen med klassen er å gi en progresjon i løypenivå til de barna som har løpt N-åpen en stund og som 
mestrer å løpe N-løyper alene. Klassen skal være urangert, jf. Barneidrettsbestemmelsene.  
 
Styret støtter ikke forslaget fra Østfold o-krets, og har følgende alternative forslag til vedtak for å ivareta 
hensyn til forutsigbarhet, forenkling og mulighet for progresjon:  
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
§ 16.1.8 endres til:  
Vanskeligste løype skal være på nivå B for D/H 13-14 og C for D/H -10 og D/H 11-12. 
 
Tillegg i § 16.2.2: 
Skygging og samløping er tillatt i klassene N-åpen og D/H-10.   
 

7.3 Åpne for stafettdeltakelse for løpere under 11 år 

Forslag fra Østfold orienteringskrets 
Forslag til endring av konkurranseregel 16.2.4 
 
Gjeldende regel 
Deltagere under 11 år skal ikke løpe stafett. 
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Forslag til ny regel 
Stryke regelen 
 
Bakgrunn og begrunnelse 
Innspill kommer lokalt fra Halden SK som ønsker å åpne for stafetter for barn under 11 år. Denne regelen er 
strengere enn NIFS barneidrettsregler som ikke skiller mellom stafett og individuelle konkurranser. For å få en 
bra stafett er det viktig med løyper tilpasset barnets nivå. For å få til et bra tilbud må det også lages 
retningslinjer for enklere stafetter slik at det alltids finnes etapper med N-nivå og at flere skal kunne løpe 
samme etappe på samme lag. 
 
Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter ikke forslaget. 
 
Det er åpnet for stafett for 11-12 med parallelle etapper i terminfestede løp. Hvis stafetter skal åpnes for de 
under 11 år, kan man ikke ha rangering, jf barneidrettsbestemmelsene.  
 
Det er viktig å ivareta trygghet og utvikling i denne aldersgruppen. Stafett er en øvelse med tidspress, og der 
prestasjonene er svært synlige. Styret mener at det ikke er riktig å utsette denne aldersgruppen for denne 
typen press. 
 
Lagkonkurranser (patrulje) har i mange år vært en populær øvelse, og er et godt alternativ.  

 

7.4 Fjerne pålegg om N-lang-løype i kretsløp   

Forslag fra Hordaland orienteringskrets 
Konkurranseregler, pkt. 16.5.2.Løype- og klassetilbudet i de ulike løpskategorier  
 
Gjeldende regel 
Det skal tilbys N-lang løype som egen klasse når o-løp arrangeres i skogsterreng. Denne klassen skal ha 
enkleste vanskelighetsnivå, og vinnertid tilpasset resten av arrangementet.  
Regelen gjelder nasjonale løp og kretsløp. 
  
Forslag til ny regel 
Det skal tilbys N-lang løype som egen klasse når o-løp arrangeres i skogsterreng. Denne klassen skal ha 
enkleste vanskelighetsnivå, og vinnertid tilpasset resten av arrangementet.  
Regelen gjelder nasjonale løp. 
 
Bakgrunn og begrunnelse 
Arrangøren skal ikke pålegges å bruke tid på løyper som ikke er etterspurt. I 3 av de 6 løpene som har hatt en 
slik løype i K-løp i Hordaland 2017, har løypen hatt null deltakere. Årets øvrige K-løpsarrangører i kretsen har i 
strid med regelverket valgt bort klassen, men så langt kretsen vet uten at det har innkommet klage på dette. 
 
Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter forslaget. 
 

7.5 Forenkle krav til spredning av startlister og PM    

Forslag fra Buskerud o-krets 
Konkurranseregler kapittel 22 om gjennomføring av arrangement, pkt. 22.5.7.  
 
Gjeldende regel 
Startlister og PM skal slås opp i tilstrekkelig antall, og PM og klubbstartlister skal i tillegg deles ut til klubber 
som har påmeldte deltakere. 
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Forslag til ny regel 
Startlister og PM skal slås opp i tilstrekkelig antall på samlingsplass. PM og klubbvise startlister skal deles ut til 
klubber som har påmeldte løpere, eller være gjort tilgjengelig i påmeldingssystemet minst ett døgn før løpet. 
 
Bakgrunn og begrunnelse 
Med den teknologien som nå etter hvert har blitt tilgjengelig, er det tilstrekkelig, og i de fleste tilfelle en bedre 
informasjon, dersom PM og startlister er tilgjengelige på nettet senest dagen før løpet. I tillegg sparer det 
arrangøren for til dels unødvendig forarbeid. Nettet brukes i dag i stor grad for å sjekke PM og startliste, men 
konkurransereglene har et krav om papirutdeling til klubber på løpsdagen som vi finner unødvendig.  
 
Tilleggskommentar: 
I neste systematiske gjennomgang av konkurransereglene bør man også se etter krav til 
informasjonsspredning i andre regelpunkter der kravene kan lettes ut fra dagens digitale muligheter og bruk. 
 
Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter forslaget. 
  

Sak 8 Diskusjonssaker 

8.1 Nasjonalt konkurranseprogram 

Forslag fra Forbundsstyret 
 
Styret har kontinuerlig diskusjon vedrørende fremtidens terminliste/konkurranseprogram. Det skjer nå 
internasjonale endringer som medfører at vi også nasjonalt må gjøre tilpasninger.  
 
2020 blir første år med delt VM program, dvs. urbane (sprint) konkurranser. IOF har bestemt at det skal være 
to individuelle øvelser også de årene urban (sprint) konkurranser gjennomføres.  IOF jobber nå med en 
beskrivelse av denne øvelsen, se http://orienteering.org/new-sprint-format/   
 
Styret har en policy (som også ble støttet av Forbundstinget i 2014) at ved innføring av ny VM øvelse i fot-o 
skal vi nasjonalt innføre tilsvarende i vår NM portefølje, så snart det lar seg gjøre. Styret vil derfor overfor 
Forbundstinget 2018 foreslå innføring av en ny sprintøvelse i NM, og vi har arrangør som kan gjennomføre 
dette allerede i 2019.  
 
NM programmet er grunnfjellet i vår Norgescup og med stadig flere NM gir det føringer også for Norgescup. I 
og med at sprint øvelsen får et større internasjonalt fokus fremover er det naturlig at vår terminliste inklusive 
Norgescup også ivaretar dette. For toppidretten er det viktig at det konkurreres nasjonalt i de øvelser en 
møter i internasjonale konkurranser.  
 
Det er også et ønske fra styret om å få inn flere First to finish-øvelser i terminlisten, også for skogorientering. 
 
Styret ønsker tilbakemeldinger fra KLM på hele NM porteføljen og det totale omfanget av hovedarrangement. 
Forbundstinget i 2014 oppfordret NOF til å ta hensyn til den totale reisebelastningen, spesielt for junior, og vi 
ser at dette utfordres gjennom å legge til arrangement uten å ta bort/samle flere arrangement.  
 
 
 
 
 
 
 

http://orienteering.org/new-sprint-format/
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Alternativ Fordeler Ulemper 

A) Innføre ny sprintøvelse og 
opprettholde dagens øvelser. 
 

Opprettholde stor variasjon 
Flere first to finish muligheter 
(natt/ultra) 
Noen «enkle» NM 
arrangement 

For mange mesterskap? 
Krevende å få arrangører. 
Mange reisehelger for eliten, 
se sak om terminliste. 
Kortere treningsperioder for 
eliten eller de bortprioriterer 
NM. 

B) Innføre ny sprintøvelse, og 
arrangere NM natt og NM 
ultralang annethvert år 
 

Opprettholde stor variasjon 
Flere first to finish muligheter 
Noen «enkle» NM 
arrangement 
Noe lettere med arrangører 

For mange mesterskap? 
Nedprioriterer to NM øvelser, 
mister status? 
 
 

C) Innføre ny sprintøvelse, og 
ta vekk NM natt og NM 
ultralang fra NM programmet 

Samme program som VM/EM 
2 NM uker  
Likeverdi mellom urban og 
skog 
Behov for færre arrangører 
Bedre treningsperioder for 
eliten 
Bedre lokale terminlister 
Mer fleksibel Norgescup. 

Fjerning av tradisjonsrike 
arrangement. 
Små klubber kan ikke ta på seg 
NM uker (men kan få NC løp) 

 

8.2 Bruk av stemplingsfrie enheter i terminfestede konkurranser  

Forslag fra Akershus og Oslo o-krets  

Bakgrunn og begrunnelse 
Stemplingsfrie enheter er i dag i hovedsak i bruk i sprintløp, men er også av noen brukt i skogsløp. Noen 
klubber har allerede anskaffet slike enheter og bruker til både i konkurranse og treninger. 
Dette medfører at man har to forskjellige stemplingssystemer som hver for seg krever egne enheter på 
postene og den enkelte må ha både en løperbrikke og en emiTag brikke. 
Klubbene som skal fornye sitt arrangementsutstyr lurer på om man bør kjøpe det gamle systemet eller touch-
Free pro. 
 
Vi ønsker at det drøftes en policy og strategi for hva slags stemplingssystem man skal satse på i fremtiden. 
 
Forbundsstyrets uttalelse 
Emit Touch-Free stempling er et IOF godkjent stemplingssystem på lik linje med vanlig Emit stempling. Dette 
betyr at i prinsippet kan de arrangørene som ønsker det benytte Touch-Free stempling i sine arrangement. 
Våre regler sier kun at det skal benyttes IOF godkjent stemplingssystem. 
 
Pr d.d. er Touch-Free stempling i sprintkonkurranser mye brukt. Dette har vært brukt på nasjonalt nivå (NM, 
NC, HL i 3 år) og fungerer 100% pålitelig, når brukerne gjør ting riktig. 
 
For arrangører betyr et skifte fra tradisjonell Emit til Emit Touch Free lite/ingen gjenbruk av eksisterende 
utstyr.  Dagens utstyr har en levetid på 7-8 år.  
 
Utøvere trenger en personlig emiTag ved teknologiskifte. I dag er det slik at minst 95% av junior/senior har 
anskaffet emiTag. Ca 70% av HL deltagerne har anskaffet emiTag, stort sett grunnet bruk i langrenn/skiskyting. 
Det er få rekrutter og veteraner som har personlig emiTag.  
 
Det er flere klubber som nå har kjøpt inn utstyr, bla Lillomarka som i årets Gromløp 11.juni benyttet Touch-
Free i alle klasser.  



 
 

________________________________________________________________________________________ 
Side 9 av 11 Kretsledermøtet 17. november 2017 

 
SCENARIER 
For å vurdere alternative løsninger er det nedenfor laget en vurdering av fordeler og ulemper ved ulike 
scenarier. 
  

Scenarie  Fordeler Ulemper 

Fritt å velge 
mellom IOF 
godkjente 
system, som 
i dag. 

Utøver Kan leie emiTag (trenger ikke å 
kjøpe) 
Eliten behersker begge system 
 
 

Ikke likhet mellom 
arrangement. 
Alle må ha både EKT 
stemplingsbrikke og emiTag 
Rekrutter må læres opp 
Backup via stiftklemme 

Klubb Ivareta eksisterende 
investeringer 
Kan velge hvilke system 
klubben skal investere i og 
bruke dette i all aktivitet 
Kan velge å fortsette med 
vanlig EKT i all aktivitet 
I praksis er dagens system 
veldig enkelt og robust i daglig 
bruk 

 

Forbund Få god tid til 
kompetanseoverføring, stegvis 
implementering 
Ikke tvinge klubber til å 
investere 

 

Andre   

Touch-Free 
skal benyttes 
i sprint, 
ellers 
valgfritt mht. 

Utøver Får benytte touchfree der det 
er mest behov for det 

Må forholde seg til 2 
systemer 

 Klubb Touch free kan eies av få 
klubber eller Kretser – 
lånes/leies til 
sprintkonkurranser 

Må forholde seg til 2 
systemer 

 
Forbund 

 
Må forholde seg til 2 
systemer  

Andre   

Alle 
konkurranser 
skal benytte 
Touch-Free 
(overgangs- 
periode på 
flere år= 5 
år?) 

Utøver Kan forholde seg til kun ett 
system 
Trenger kun emiTag, ikke 
brikke 

 

Klubb Kan forholde seg til ett system 
Til trening kan enheter henge 
inne i skjermene, det er da 
enkelt i bruk 

Slik som eksisterende Touch-
free system er utformet, er 
det noe mere arbeide å sette 
ut i skogen til 
konkurransebruk 
Må investere i nytt utstyr 

Forbund Kan forholde seg til kun ett 
system 

Mister inntekter fra 
Idrettsbutikken fordi 
eneretten på salg blir borte 

Andre   
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8.3 Kretsstruktur i lys av regionreformen 

Forslag fra Sør-Trøndelag o-krets 
 
Bakgrunn og begrunnelse  
STOK ønsker en drøfting av denne saken. Vi mener det er hensiktsmessig med en felles tilnærming til en 
eventuell ny kretsstruktur. 
 

8.4 VDG-arbeid 

Sør-Trøndelag o-krets og Oppland o-krets ønsker en diskusjon om forbundet og kretsenes arbeid med å få 
adgang til orienteringsaktivitet i verneområder. Bakgrunn er gjengitt i forslag a) og b).  
  
Forslag a) "Standard" forskrifter for verneområder. 
Forslag fra Sør-Trøndelag o-krets 
 
Myndighetene har nylig gjennomført vern av en rekke naturområder. STOK avga høringsuttalelse for to 
områder; Mølnmannsdalen i Røros og Murudalen i Bjugn, der vi i begge tilfelle ba om at 
orienteringsaktiviteter, inkludert tur-orientering ble gitt generelt unntak fra vernebestemmelsene. Dette ble 
ikke tatt til følge, og de aktuelle lagene er da henvist til å søke unntak for de aktuelle arrangement. Dette 
påfører lag med begrensete administrative ressurser en ekstra belastning. Særlig urimelig synes vi det er å ikke 
få et generelt unntak for Mølnmannsdalen. Dette er Rørosområdets mest aktuelle område for 
orienteringsidrett, med lang tradisjon for utøvelse av idretten. I det samme område er det gitt generelt unntak 
for oppkjøring av skiløyper og utkjøring av skutt vilt, og vi finner ingen konsekvens i at ikke tilsvarende kan gis 
for orienteringsidretten.   
 
Vi ønsker en drøfting av dette på Kretsledermøtet, med sikte på å gi NOF sentralt bakgrunn for å ta opp 
orienteringsidrettens stilling i vernebestemmelsene opp med vernemyndighetene. 
 
Forslag b) Opprettelse nye verneområder – NOFs arbeid mot ensartede vernebestemmelser i Norge? 
Forslag fra Oppland o-krets 
 
Kretsen erfarer at vernebestemmelser for verneområder (naturreservater) i Oppland er meget strenge i 
forhold til bruk av områdene etter vern. 
 
Verneområder i Oppland har forbud mot bruk av naturreservater til idrettsarrangement. Tilsvarende 
verneområder som krysser fylkesgrensen til Oslo/Akershus har derimot et generelt unntak til bestemmelsen 
som tillater orienteringsløp og turorientering dersom «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til 
naturmiljø og rettighetshavere» (av 03.12.1989) følges. 
 
Vi kan ikke se at dette er fornuftig. Verneområder utenfor Nordmarka er like aktuelle som arena for 
orienteringsløp som innenfor markagrensen. 

Vi anmoder orienteringsforbundet om å arbeide for at det blir ensartede vernebestemmelser i hele landet. 

Ved høringer om nye verneplaner må Forbundet gi høringsuttalelser - evt. yte nødvendig bistand til kretsen - 
for å oppnå unntak som gir oss rett til å benytte områdene etter vern. 

8.5 Synfarere/karttegnere i Norge 

Forslag fra Hordaland o-krets 
  
Det finnes få profesjonelle synfarere/karttegnere i Norge i dag, noe som flere steder er begrensende i forhold 
til både videre utvikling og vedlikehold av kart. Det er vanskelig å finne personer som kan påta seg oppdrag, og 
som har gode referanser fra tidligere oppdragsgivere. 
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Hva kan NOF gjøre for å hjelpe klubber som mangler egne synfarere og/eller tegnere med tilstrekkelig 
kompetanse/kapasitet, og som sliter med å få tak i kompetente og tilstrekkelig selvgående synfarere og/eller 
tegnere? 
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6.4 Prøveprosjekt forhåndsbetaling Blodslitet  

Løpsleder på Blodslitet, Jørn Christen Johnsen gir en orientering om erfaringene fra prøveprosjektet med 
forhåndsbetaling av startkontingent på Blodslitet. NOF redegjør for reaksjoner og innspill til NOF og aktuelle 
løsninger framover. I denne forbindelse er Telemark o-krets sitt forslag (under) et innspill.  
 
Etterfakturering av påmeldingskontingent beholdes 
Forslag fra Telemark o-krets  
 
Konkurransereglene om at påmeldingskontingent faktureres klubbene i etterkant av løpet skal følges. Alt 
arbeid med å innføre betaling av påmeldingskontingent ved påmelding stoppes.  
 
Begrunnelse: Innføring av betaling av påmeldingskontingent ved påmelding til orienteringsløp, lager en 
betydelig terskel for å melde seg på løp. Den viktigste målsettingen for Norsk orientering er å øke antall aktive 
medlemmer til 1% innen 2020. Det er en utfordring å få nye rekrutter ut av trygge klubbtreninger og ut i 
«ordentlige løp».  
 
Ett av de viktigste tiltakene for å avhjelpe dette er enkel påmelding og at klubbene dekker startkontingent for 
alle under 18 år. Hvis det blir innført betaling av ved påmelding så vil dette virke sterkt imot alt arbeidet med 
økt rekruttering og dermed motarbeide NOF sine egne målsettinger.  
 
For etablerte o-løpere vil innføring av betaling ved påmelding føre til at mange vil vente lengst mulig med å 
melde seg på. Samtidig vil en slik ordning føre til masse administrasjon for klubbene av påmelding for 
medlemmer der vi dekker startkontingentene. Dette er ikke en forenkling men en forverring for klubbene.  
 
Innføring av betaling ved påmelding er å ta et langt skritt tilbake for orienteringssporten! 
 

 

Sak 9 Avslutning 
Kort oppsummering ved president Astrid Waaler Kaas. 


