
MAL FOR KRETSLØP NTOK 

 
Det er fastsatt regler for hvilke klasser og løyper som skal tilbys på 

kretsmesterskap. Se link: 

http://orientering.forbundetonline.no/krets/nordtrondelag/Sider/Kretsmesterskap.  

 

For vanlige kretsløp finnes ingen slike regler, og her er det mange ulike 

meninger om hvor mange løyper og klasser som bør tilbys.  

Klubbene står i utgangspunktet nokså fritt til å velge hvor stort tilbudet skal 

være, men for å sikre at minimumskravene er oppfylt finnes her en oversikt 

over disse. Det er da opp til hver enkelt arrangør å supplere med de klasser og 

løyper en finner hensiktsmessig å benytte. 

 

Når det gjelder langdistanse og ultralangdistanse har det ikke blitt satt opp noen 

vanlige kretsløp i NTOK de siste årene. Bjørnarløpet er riktignok et 

ultralangdistanseløp, men det er et såpass innarbeidet løp at det fortsatt bør få 

bevare sin spesielle egenart. For helhetens skyld er det likevel satt opp 

minimumskrav også for disse distansene. 

 

For å ta hensyn til at ulike terreng gir svært ulike kilometertider er ikke 

løypelengder oppgitt. Det er i stedet angitt omtrentlige vinnertider for hver 

løype.  

 

Påmeldingsfrister: 

Det bør være mulig å melde seg på i løypeklassene til alle kretsløp på løpsdagen. 

Som en motivasjon til å melde seg på tidlig (for å gi bedre forutsigbarhet for 

arrangørene) kan man praktisere at det trekkes ut premier i løypeklassene bare til 

de som er påmeldt inne ordinær påmeldingsfrist. 

 

 

 

STARTKONTINGENT: 

Påmeldingsavgift:  

D/H –16:    kr   70,-  

D/H 17-:    kr 120,-  

Løype klasser:   kr 100,- 

 

PREMIERING: 

Premiering skal minimum være: 

Opp til og med 16 år: Premie til alle 

17-år:    Minst 1/8 premiering 

Løypeklasser  Uttrekkspremier. 

http://orientering.forbundetonline.no/krets/nordtrondelag/Sider/Kretsmesterskap.aspx


LØYPELENGDER: 

 

Sprint 

N1,5:  N-Åpen uten tid 

C1,5:   D/H11-12, løypeklasse C 

B1,5:   D/H13-14, D/H15-16, D/H17-, løypeklasse B 

 

 

Mellomdistanse 

N1,5:   N-Åpen uten tid 

C1,5:   D/H11-12, løypeklasse C kort 

C3,0:   løypeklasse C lang 

B2,0:   D/H13-14, løypeklasse B 

A2,0:   D15-16, løypeklasse A 

A2,5:   H15-16, D17- 

A3,0:   H17- 

 

 

Langdistanse  

N1,5:  N-Åpen uten tid 

C2,0:   D/H11-12, løypeklasse C kort 

C5,0:   løypeklasse C lang 

B3,0:   D/H13-14, løypeklasse B 

A3,5:   D15-16, løypeklasse A 

A5,0:   H15-16, D17- 

A7,0:   H17- 

 

 

Ultralangdistanse  

N1,5:   N-Åpen uten tid 

C3,0-4,0:  D/H11-12, løypeklasse C kort 

C6,0-8,0:  løypeklasse C lang 

B4,5-6,0:  D/H13-14, løypeklasse B 

A5,0-7,5:  D15-16, løypeklasse A 

A7,5-10,0:  H15-16, D17- 

A10,0-15,0: H17- 

 


