
Tema for møtet 5. april 2022:
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1. Gjennomgang av vedtatte endringer i 
konkurransereglene.

2. Kort om ny arrangørveileder og veileder for 
VDG-arbeid

3. Løype- og klassetilbud med vekt på 
vanskelighetsgrader og øvelsenes egenart 
(langdistanse, mellomdistanse og sprint) 

4. Oppgaver for teknisk delegerte, gjennomgang 
av veiledning og kontrollskjema.



Presentasjon
Navn, klubb og funksjon(er) i klubb eller i 
kommende arrangement
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Oppfordring: Vær aktiv underveis!
Spør når du lurer på noe! Kommenter når du vil dele!

Fornavn Etternavn Klubb
Hans Roar Bakken Eiker OL
Morten Berglia Eiker OL
Kenneth Sandvold Eiker OL
Bjørn Haavengen Kongsberg OL
Kari Strand Kongsberg OL
Øyvin Thon Kongsberg OL
Håvard Hågård Konnerud IL
Svein Grønhovd Modum OL
Tibor Vari Sturla, IF
Turid Ødegård OL Tønsberg og omegn
Svein Ødegård OL Tønsberg og omegn

Kari Strande Buskerud



1. Gjennomgang av vedtatte 
endringer i konkurransereglene 

De viktigste endringene:
- Klasser og løyper for de yngste/ferskeste
- Forutsetninger for å arrangere o-løp

Oppdaterte konkurranseregler: 
felles_-
_konkurranseregler_endret_etter_klm_2021.pdf 
(orientering.no)

http://orientering.no/media/filer_public/5e/93/5e933df6-1406-42c9-80f9-c558fcaaa5b5/felles_-_konkurranseregler_endret_etter_klm_2021.pdf


Klasser og løypenivå for de yngste/
ferskeste

§16.1.1 (NA, K) Følgende åpne klasser skal finnes:
Klasser For hvem Løypenivå
N1-åpen Åpen for alle N1
N2- åpen 10-16 10-16 år N2
N2- åpen 17- 17 år eller mer N2
C- åpen 10-16 10-16 år C
C- åpen 17- 17 år eller mer C
B- åpen 10-16 10-16 år B
B- åpen 17- 17 år eller mer B
AK-åpen 14 år eller mer A
AL-åpen 14 år eller mer A



§16.1.2 (NA,K)  Utgangspunktet for oppdeling i ordinære klasser 
er følgende tabell:
Kvinner Menn Alder som fylles i 

kalenderåret 
Løypenivå 

D 9-10 H 9-10 9-10 år N 2 
D 11-12 H 11-12 11-12 år C 
D 13-14 H 13-14 13-14 år B 
D 15-16 H 15-16 15-16 år A 
D 17-18 H 17-18 17-18 år A 
D 19-20 H 19-20 19-20 år A 
D 21- H 21- 21 år eller mer A 
D 35- H 35- 35 år eller mer A 
D 40- H 40- 40 år eller mer A 
osv. A

Klasser for eldre deltakere skal tilbys så langt det er grunnlag for det. 

Klasser og løypenivå for de yngste/
ferskeste



Nye Klasser og løypenivå
resultatvising og premiering 
Obligatorisk for alle NA- og K-løp fra 2022



Nye Klasser og løypenivå i 
orienteringsløp 
Obligatorisk for alle NA- og K-løp fra 2022



§ 14. Forutsetninger for arrangement
nye regler

14.1.10 (K) Kretsstyret skal sjekke at tillatelser i 
henhold til 14.2 er på plass og informasjon i henhold 
til 14.2 og 14.3 er gitt før innbydelsen sendes ut.
14.1.11 (NÆR) Kretsstyret skal sjekke at tillatelser i 
henhold til 14.2 er på plass og informasjon i henhold 
til 14.2 og 14.3 er gitt. 
14.1.12 (K NÆR) Kretsstyret kan nekte arrangør å 
gjennomføre løp dersom de mener løpet vil kunne 
påføre dyreliv eller vegetasjon urimelig belastning, 
eller om løpet ikke tilfredsstiller de krav som må 
stilles til en konkurranse av den aktuelle kategorien.



Hva 14.2 og 14.3 inneholder



2. Kort om ny arrangørveileder og 
veileder for VDG-arbeid



Nyttig lesestoff for både arrangør og TD
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Oppdatert 2016

Finnes på http://orientering.no/laering/arrangorveileder/



Om Arrangørveileder
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Om forfatteren: Bernt O. Myrvold, erfaring som arrangør eller løypelegger i o-
løp med fra 20 til 2000 deltagere, og 2 til 200 arrangører, og kontrollør-
oppgaver ved kretsløp, nasjonale løp, NM og internasjonale mesterskap. 
Ansvar for koordinering av kart og løyper i VC 2018 og VM 2019. Gikk bort 
25.11.2021 under treningstur.

Fra forordet i 2014-utgaven:
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Skjematisk tidsplan for forberedelser og 
gjennomføring
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Tidsrom for ulike faser for ulike løpstyper
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Bemanning for ulike løpstyper/-størrelser
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Bemanning for ulike løpstyper/-størrelser (2)
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Bemanning for ulike løpstyper/-størrelser (3)
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Forbundet har gitt ut 
en ny veileder for 
VDG.

Veilederen ligger på 
forbundets VDG-
sider, og ble 
presentert på o-
tinget 2022

vdg-arbeid_pa_klubbniva-1-1.

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Forientering.no%2Fmedia%2Ffiler_public%2Fc8%2F68%2Fc868a1d6-6d20-4b0f-8eb5-714742f546c2%2Fvdg-arbeid_pa_klubbniva-1-1.docx&wdOrigin=BROWSELINK


Om VDG-veilederen
1.1 Formål og målgrupper
• Formålet med denne veilederen er å gi klubber tilsluttet Norges 

orienteringsforbund kunnskap og råd om gjennomføring av 
orienteringsaktivitet, slik at den gjennomføres i samsvar med 
lover og regler om rettigheter, og hensynsfullt overfor naturmiljø, 
grunneiere og andre brukere. 

• Veilederen tar også opp arbeids- og rolledeling mellom forbund, 
kretser og klubber i dette arbeidet og er derfor aktuell for alle 
organisasjonsledd. Den er også relevant for organisasjoner 
utenfor Norsk Orientering som arrangerer orienteringsaktivitet.

Veilederen har et tosidig mål:
• Gi en samla framstilling av hvordan o-idretten kan og må ta 

hensyn til naturmiljø, grunneiere og andre brukere.
• Dokumentere hvordan o-idretten overholder lover og regler om 

rettigheter og kravet til hensyn overfor naturmiljø, og derved vise 
o-idrettens berettigelse etter Friluftslovens bestemmelser om 
allemannsretten.



Om VDG-veilederen
Sammendrag - VDG på en, to, tre!
O-idretten utøves med hjemmel i Friluftslovens bestemmelser 
om allemannsretten. I tillegg er det en rekke andre lover og 
regler som kan være relevante bl.a. om verneområder, og det 
er mange råd om hvordan vi skal ivareta kravet om hensyn til 
naturmiljø. Alt dette omtales nærmere seinere i veilederen, 
men helt kort og konsist kan arbeidet oppsummeres i disse tre 
punktene:

1. Sørg for nødvendige tillatelser og informasjon!

2. Ta hensyn til naturen!

3. Spre kunnskap!



Om VDG-veilederen
1. Sørg for nødvendige tillatelser og informasjon!
Tillatelse må innhentes for områder som brukes til samlingsplass, 
parkering og start. Videre skal vi informere om aktiviteten vår. 

2. Ta hensyn til naturen!
Naturen er vår arena som vi skal ta vare på. Særlig i hekke- og 
yngletida om våren er det viktig å ta hensyn ved valg av områder, 
løypelegging og postplassering i turorientering. 

3. Spre kunnskap!
Vår nybegynneropplæring må inneholde kunnskap om 
allemannsretten – med rettigheter og hensyn i innmark og utmark, 
og en grunnleggende respekt for naturen. Våre ledere, løypeleggere 
og tur-o-arrangører må kjenne regler og råd om tillatelser, 
samarbeid og hensyn til naturen. 



3. Løype- og klassetilbud med vekt 
på vanskelighetsgrader og øvelsenes 
egenart

Se hefte om N,C og B nivå 
Riktige løyper for barn, ungdom og nybegynnere i alle aldre







N1- og N2-løyper



C



Viktig utgangs-
punkt:

Sørg for at valg av 
arena, startplass og 
terrengutnyttelse
gjøres med tanke på 
N- og C-løyper!
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Sprint er en øvelse der løperne skal tvinges til å ta hyppige valg i høy fart. I 
sprint er det ikke det å finne posten som skal være krevende, men det å 
finne raskeste vei mellom postene. Terrenget for et hovedarrangement i 
sprint bør være urbant og godt egnet for veivalgorientering i stor fart.

En god mellomdistanse skal sette løpernes evne til kartlesing skikkelig på 
prøve. Terrenget som velges bør være detaljrikt og krevende- dog stort 
sett godt løpbart. Om terrenget gir mulighet for ett eller to litt lengre 
strekk med veivalg i tillegg til å ha mulighet for krevende kortstrekk med 
retningsskifter så er dette et pluss.

Terrenget for langdistanse bør være godt egnet for lengre strekk med 
veivalgutfordringer. En viss kupering er derfor nødvendig. En god 
langdistanse kjennetegnes også av variasjon, slik at detaljrike områder 
med korte strekk kan også med fordel utnyttes

Hentet fra NOF’s «Særpreg for ulike distanser og anbefalte vinnertider». 

Om øvelsenes egenart

http://orientering.no/media/filer_public/c7/a3/c7a392d8-6a17-40ed-871f-ee5aa3228b58/orientering_-_saerpreg_for_ulike_distanser_og_anbefalte_vinnertider.pdf


Se også NOF’s «Særpreg for ulike distanser og anbefalte vinnertider». 
For stafetter og andre sprintøvelser vises det til IOF’s regler appendix 6 
(side 48-53).

For spesielt interesserte: Plan and organise an IOF Event | International 
Orienteering Federation

Klasse Langdistanse Mellomdistanse Sprint
D/H 13-14 30-35 min

20-23 min 13-15 minD/H 15-16 35-40 min
D 17-18 45-50 min

23-25 min 13-15 min

D 19-20 50-55 min
H 17-18 50-55 min
H 19-20 60-70 min
D 21 60-70 min

33-35 min 13-15 minH 21 75-90 min
Alle klasser 35- 45-60 min 25-30 min 15-20 min

Veiledende vinnertider:

http://orientering.no/media/filer_public/c7/a3/c7a392d8-6a17-40ed-871f-ee5aa3228b58/orientering_-_saerpreg_for_ulike_distanser_og_anbefalte_vinnertider.pdf
https://onedrive.live.com/embed?resid=663580750D0C0BCE!47371&authkey=!AFQNmm217AsD-hE&em=2&wdHideHeaders=True&wdDownloadButton=False
https://orienteering.sport/orienteering/internal/event-organising/plan-and-organise-an-iof-event/


4. Oppgaver for teknisk delegerte, 
gjennomgang av veiledning og kontrollskjema.

Veiledning for kontroll av kretsløp i Buskerud Orienteringskrets.

• Teknisk delegerte (TD) oppnevnes av Teknisk råd i kretsen blant 
kandidater foreslått av kretsens arrangørklubber. 

• TDs oppgave er i samarbeid med løpsleder og løypelegger å kvalitetssikre 
arrangementet og sjekke at det arrangeres i henhold til 
konkurransereglene. 

• TD har taushetsplikt om terreng, kart, løyper og andre forhold som kan gi 
deltakere konkurransefortrinn. 



22.2.6 Teknisk delegert skal som et 
minimum utføre følgende oppgaver:
1. Godkjenne plassering og utforming av arena og stevnesenter. 
2. Godkjenne opplegg for avfallshåndtering og toalettforhold.
3. Verifisere at bruk av lydanlegg, reklame og eventuelle andre forhold som kan 

volde ulempe, er godkjent av rette myndighet. 
4. Sjekke rammen rundt konkurransen og arrangørens opplegg for. overnatting, 

bespisning, transport, program og seremonier. 
5. Godkjenne innbydelser (bulletiner), PM og annen informasjon til deltakerne. 
6. Godkjenne start-, vekslings- og målorganisering. 
7. Sjekke arrangørens systemer og rutiner for tidtaking og resultatberegning. 
8. Godkjenne løypenes kvalitet, med vekt på elementer som vanskegrad, 

postplassering og postutstyr og VDG-hensyn 
9. Sjekke kartets nøyaktighet og lesbarhet, og eventuelt fremdriften av 

kartarbeidet. 
10. Sjekke eventuelle spredningsopplegg og løypekombinasjoner. 
11. Sjekke tilretteleggingen for media. 
12. Godkjenne de kontingenter og avgifter som arrangøren krever av deltakere, 

ledere og publikum



Orienteringsidretten har en god avtale med alle rettighetshavere
http://orientering.no/laering/vegetasjon-dyreliv-og-grunneier/

Innhold:
• Rettighetshavere informerer o-klubb om sårbare områder
• O-klubb informerer alle rettighetshavere i god tid før 

arrangementer
• O-klubb tar hensyn til sårbare områder
• Ved uenighet er det viktig med dialog, eventuelt på høyere nivå)

Forhold til naturmiljø og rettighetshavere

http://orientering.no/laering/vegetasjon-dyreliv-og-grunneier/


Litt mer detaljert:
1. O-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere:

a. Sjekke at det er dokumentert samtykke til samlingsplass og 
parkering. 

b. Dersom det benyttes tids-start må det også foreligge 
grunneiers tillatelse for startpost. 

c. Dersom (deler av) løpsområdet er naturreservat eller av 
annen grunn er underlagt en offentlig forvaltningsmyndighet, 
må det foreligge nødvendige godkjenninger for bruk.

d. Dokumentert informasjon til samarbeidspartnere, som 
definert i Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til 
naturmiljø og rettighetshavere

• Alle disse forholdene kan dokumenteres i skjema (Anmeldingskjema
inkludert status for rettighetshavere) som følger kartet.



Kilder til info om verneområder o.l.



Teknisk delegert skal som et minimum utføre 
følgende oppgaver:
1. Sjekke at det er innhentet samtykke til samlingsplass, 

startsted og parkering og at det tas hensyn til vegetasjon og 
dyreliv i henhold til VDG-avtalen, jf. punkt 14 i 
konkurransereglene. 

2. Påse at innbydelse og PM gir tilstrekkelig informasjon til 
løperne. Krav til innhold i innbydelse og PM framgår av 
konkurransereglene, henholdsvis punkt 22.3 og 22.5. For 
kretsløp gjelder at innbydelse skal legges ut i Eventor senest 
4 uker før påmeldingsfristen utløper. 

3. Kontrollere at løype- og klassetilbudet dekker alle aldre og 
ferdighetsnivåer, vær spesielt oppmerksom på nytt klasse-
og løypetilbud vedtatt for 2022. Det er viktig å merke seg at 
det skal være tilbud om åpne løyper for alle 
ferdighetsnivåer. Dette i henhold til konkurransereglenes 
punkt 16.1.1.

http://orientering.no/media/filer_public/92/62/9262018b-86de-4f91-8e84-a458bc736fa5/nye_klasser_og_loypeniva_2020-2021.pdf
http://orientering.no/media/filer_public/5e/93/5e933df6-1406-42c9-80f9-c558fcaaa5b5/felles_-_konkurranseregler_endret_etter_klm_2021.pdf


22.2.6  Teknisk delegert skal som et minimum utføre 
følgende oppgaver (8):
Godkjenne løypenes kvalitet, med vekt på elementer som 
vanskegrad, postplassering, postutstyr og VDG hensyn.

Ekstra oppmerksomhet om N og C løypene.
Sjekk løypeleggingen er tilpasset øvelse (langdistanse, 
mellomdistanse eller sprint). 

Mellomdistanse: Orienteringsteknisk krevende med fokus på 
finorientering og retningsskifter. 
Langdistanse: Variasjon mellom ulike orienteringsteknikker med 
veivalgsalternativer og innslag av langstrekk. 
Sprint: Postene skal være enkle og det skal være mulig å holde 
tilnærmet maksimum løpshastighet gjennom hele løypa.



Kontrollere at løypenes vanskelighetsgrader oppfyller 
kravene til de ulike nivåene med særlig fokus på B, C og N-
løypene. 

For å gjøre det enklere for spesielt nye i orientering å velge 
rett klasse/nivå, bør arrangøren oppfordres til å sette inn 
enkel forklaring på løypenivå (N, C, B og A) i invitasjonen 
eller legge ut en oversikt i pdf på arrangementets side i 
Eventor. Se dokumentet «Forklaring på løypenivå 
orientering» eller for fyldigere informasjon brosjyren 
«Riktige løyper for barn og ungdom» på Norges 
orienteringsforbund sine hjemmesider.

http://www.orientering.no/media/filer_public/79/c6/79c6899a-0be5-4015-bba6-58d8bf365c43/forklaring_loypeniva_orientering__2019.pdf
http://www.orientering.no/media/filer_public/14/f2/14f24269-5603-4e6e-89e0-ab0cae0844ab/nof_riktige_loyper_for_barn__ungdom_2022_-_high.pdf


Hvordan gjøre en god TD-jobb?

Noen råd:
• Ta kontakt med arrangør så tidlig som mulig og 

inviter gjerne deg selv til et planleggingsmøte
• TD-arbeid er et samarbeidsprosjekt med arrangør
• Gjør deg kjent med regler og annet som du ikke er 

så sikker på
• Tenk på hvordan du som o-løper vil at et o-løp 

skal være
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Nyttige tips finnes på nettet:

https://www.enkleoløp.no/
40

https://www.enkleol%C3%B8p.no/#flexo
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