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Sak 23/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 24/2021 Oppsummering strategimøter og videre arbeid
Sakspapir følger vedlagt.
Saken ble presentert av AWK og ASH.
Med unntak av møtet med Troms/Hordaland er alle planlagte møter gjennomført.
Tilbakemeldingene på møteformen har vært veldig gode, det har vært konstruktive møter
som har vært av verdi både for kretsene og for NOFs styre og administrasjon. Vi kan med
fordel bruke denne arbeidsformen oftere, for å involvere kretser/klubber og for å få raske
tilbakemeldinger til vårt arbeid.
ASH gikk gjennom tilbakemeldingene vi fikk til strategiarbeidet, gjengitt i sakspapirene. Et
hovedtrekk fra tilbakemeldingene er at mange etterlyser en tydeligere prioritering, med færre
hovedområder/mål. For å gjøre strategien til et dokument som kretsene og klubbene kan
bruke i sitt arbeid, må det forenkles, tydeliggjøres og kortes ned.

Styret diskuterte forslag til videre arbeid med Strategi 2020-2026
1.Revidere strategidokumentet -AWK og ASH bearbeider innkomne forslag fra fellesmøter i
kretsene –og lager revidert utgave av strategidokumentet basert på disse.
2.Fellesmøte: styre-administrasjon –Det reviderte strategidokumentet diskuteres på et
fellesmøte mellom styret og administrasjonen –estimert varighet ca. 2t.
3.Endelig forslag til strategidokument -Innspillene fra fellesmøtet med administrasjonen
bearbeides igjen av AWK og ASH –og danner grunnlaget for et endelig forslag til
strategidokument.
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4.Behandling på Kretsledermøtet –Endelig forslag til strategidokument behandles på
Kretsledermøtet i november. Forslaget må sendes ut til kretsene i god tid i forveien, slik at de
har tilstrekkelig med tid til å gjennomgå og kommentere det i egen krets.

Vedtak
Forbundsstyret vedtok det fremlagte forslaget til videre arbeid med Strategi 2020-2026.
Arbeid med en revidert strategi ledes av Astrid Waaler Kaas, Øystein Hildeskor og Anna
Sofie Hoff.

Sak 25/2021 Inkludering i orientering
Saken ble presentert av Lone Brochmann.
10. februar kom NIF med en rapport som viser at norsk idrett ikke speiler mangfoldet i
samfunnet godt nok. Som et særforbund som både har idrett og friluftsliv som sentrale
aktiviteter bør vi bli flinkere og arbeide sterkere og mer målrettet for å få en mer inkluderende
organisasjon, også med å inkludere personer med innvandrerbakgrunn.
I fjor startet NOF opp et prosjekt rettet mot personer med minoritetsbakgrunn som heter
«trygg i nærmiljøet med kart», med støtte fra Miljødirektoratet. Der målet er å arrangere
lokale «Finn Fram» dager og lynkurs i kart og kompass. NOF har sendt inn søknad til IMDi
for å kunne dra ut på klubbesøk for å forankre inkluderingsarbeidet sterkere i våre lokale
orienteringsklubber. Svar på årets søknader fra Miljødirektoratet og IMDi kommer i løpet av
mars/april.
Basert på rapporten fra NIF og en sterk oppfordring fra Norsk Friluftsliv ønsker
administrasjonen at arbeid rettet mot minoritetsspråklige forsterkes. Dette arbeidet må også
forankres i styret. Administrasjonen anbefaler styret å signere mangfoldsplakaten:
https://inkluderingskoden.no/mangfoldsplakaten
Mangfoldsplakaten går igjennom følgende temaer; Ville, gjøre og sjekke. Det vil si at dersom
mangfoldsplakaten signeres så forplikter NOF seg til å sette konkrete mål, følge opp og sette
av ressurser til arbeidet.
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Administrasjonen ønsker videre at mangfold vurderes tatt med inn i arbeidet med ny strategi,
og at dette temaet tas inn til møtene som skal være med kretsene om det som på
hjemmesiden vår blir kalt «klart for inkluderende strategiarbeid».
Det er mange gode tiltak som kan settes i gang, men for å forankre arbeidet er det viktig at
denne forankringen skjer i alle organisasjonsledd og i administrasjonen.
Styret er opptatt av at dersom vi signerer mangfoldsplakaten så må dette følges opp med
handling, og at mangfold må synliggjøres i vår nye strategi.
Vedtak
Styret vedtok at NOF skal signere mangfoldsplakaten.

Sak 26/2021 Søknader for hovedarrangement 2024
JAJ presenterte hvilke søkere NOF har til hovedarrangementer i perioden 2022-2024, samt
hvilke planer han har for å dekke opp de arrangementer som foreløpig ikke har søkere.
Styret ble oppdatert om utsettelse av Sprint NM pga Korona, samt en mulig utsettelse av VM
uttak jr.
Styret ble oppdatert på arbeidet med å skaffe en World Cup arrangør for 2023.

Vedtak
Administrasjonen tildeler hovedarrangement i 2024 i h.h.t. søknader etter at nødvendige
befaringer er gjennomført, og ber administrasjonen jobbe videre med manglende
arrangement i 2023 og 2024.

Sak 27/2021 Regnskapsprognose 2021
Saken ble presentert av Øystein Hildeskor.
Prognosen som ble presentert for styret er konservativ og viser et underskudd på 2,6 mill
NOK, som er ca. 1,5 mill mer enn det budsjetterte underskuddet på 1,1 mill. NOF hadde et
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stort overskudd på regnskapet i 2020, som gjør det enklere å komme gjennom eventuelle tap
i 2021. (Resultatet for 2020 viste et overskudd på kr.2 384 329 mot et budsjettert underskudd
på 849 513.)
Det er betydelig usikkerhet knyttet til prognosen, siden det ikke er mulig å forutsi hvilke
Corona-restriksjoner som vil gjelde frem i tid. Det er dessuten uklart hvilke
kompensasjonsordninger som vil gjelde for idretten. Det er pr i dag kun lagt opp til en
stimuleringsordning. Idrettsorganisasjoner har reagert på at stimuleringsordningen ser ut til å
være innrettet med tanke på en helt annen situasjon enn den vi faktisk står i, og det blir gjort
henvendelser med tanke på å få endret til en kompensasjonsordning som tar høyde for
mange avlyste arrangementer og tapte inntekter. I prognosen er det anslått normal drift fra
september.
En endret kompensasjonsordning vil bedre resultatet. Vi er avhengig av å fortsette den gode
tur-O trenden fra 2020.
Mulige endringer i forhold til budsjett er knyttet til løpsavgifter, sponsorinntekter og til drift av
toppidretten.
Styret mener at det med bakgrunn i den informasjonen som ble gitt, er forsvarlig å styre
videre iht prognosen.
Vedtak
Forbundsstyret tok prognosen til orientering.

Sak 28/2021 Toppidrettsdefinisjonen
Saken ble presentert av Fanny Horn Birkeland.

Det er mange utøvere som satser målrettet og tilhører den kategori løpere som vil være
aktuelle for å kvalifisere seg til internasjonale oppgaver, men som allikevel faller utenfor den
definisjonen av toppidrettsutøver som gjelder nå. Det er også, grunnet restriksjoner i 2020,
en del unge seniorer som ikke har hatt anledning til å vise resultater som kunne kvalifisere til
toppidrettsstatus. Administrasjonen har derfor utarbeidet et forslag til utvidelse av
toppidrettsdefinisjonen.
Kriterier som er brukt for å definere status er:
-NOF’s Landslagsløpere
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-Topp 10 norske damer/topp 15 norske herrer WRE skogs-og sprintranking
-Topp 10 damer/topp 15 herrer NC total 2020
-Topp 10 damer/topp 15 herrer seedingslister sprint, mellom og lang
-Topp 8 D20/topp 8 H20 NC total 2020
Styret mener dette er en riktig og viktig utvidelse som NOF kan stå for utad. Utøvere som har
orientering som sin hovedprioritet bør defineres som toppidrettsutøvere. Styret påpekte at
utøvere som har lagt opp, men allikevel er kvalifisert som følge av tidligere resultater, blir
kontaktet for å avklare hvorvidt de satser mot internasjonale oppgaver eller ikke.
Vedtak
Forbundsstyret vedtok den nye toppidrettsdefinisjonen som gjeldende for Norsk Orientering.

Sak 29/2021 Oppfølging tingsak - startberettigelse i NM
Saken ble presentert av Stein Blomseth.
I vedtak fra Forbundstinget 2020 ble saken om startberettigelse i NM (konkurranseregel 7.1.3
og 7.1.4), oversendt til behandling på Kretsledermøtet 2021, under forutsetning av at det
legges opp til en bred høringsrunde i forkant av saken. Styret bør sette i gang en slik prosess
allerede i vår, for å sikre at det ikke blir ytterligere forsinkelser i saksgangen. LS foreslo å
nedsette en arbeidsgruppe med deltagere fra forslagstillerne, som sammen kan utarbeide et
omforent nytt forslag til KLM 2021. Dokumenter skal være klare til å sendes ut på høring
senest 30/6 2021.
Vedtak
Styret ba Leif Størmer lede arbeidet videre og sørge for en grundig og god forankring før
behandling på KLM 2021.

Sak 30/2021 Status mosjonsarbeidet før sesongstart
Saken ble presentert av Ninni Jonsson.
Sesongen er godt i gang på deler av Østlandet, Vestlandet og Sørlandet. Foreløpig rapporter
tyder på at interessen også i år er høy og at vi har fått inn noen nye arrangørklubber. Mange
gode mediesaker lokalt, samt NTB-sak som har kommet på trykk flere steder.
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Antall klubber som arrangerer Tur-Orientering har økt fra 117 i 2019 til 160 i 2020.
Målsettingen er 200 arrangørklubber i 2021.
Salg av konvolutter økte fra 21 549 i 2019 til 34 334 i 2020.
NOF har i tillegg satset på nettbasert salg. Her har utviklingen skutt i været, og det er en
målsetting at alle klubber skal ha digitale kart tilgjengelig på turorientering. no.
Salg av nettbaserte kart/turpakker økte fra 629 i 2019 til 2485 solgte turpakker i 2020.
Administrasjonen jobber for at alle klubber skal tilby gratis, grønne turer, og at våre
arrangører skal ha en mer konsistent bruk av gradering av turene (Sort, Rød, Blå og Grønne
turer)
Administrasjonen jobber med en ny og forbedret turO app.
NJ oppfordret alle styremedlemmene til å laste ned Tur-O appen og registrere seg.

Sak 31/2021 -Status arrangementsutvalg
Status arrangementsutvalg:
Orientering v/Leif Størmer og Dag Ausen.
Etablering av et arrangementsutvalg må forankres i NOFs strategi og arbeidet med å
utforme strategidokumentet for perioden 2021-26. Opprettelsen av utvalget bør derfor ses i
sammenheng med det videre strategiarbeidet, særlig med tanke på den overordnede
målsettingen om «økt aktivitet».
Det foreslås at arrangementsutvalget etableres etter en prosess hvor administrasjonen og
styret inviterer til en digital workshop-serie som adresserer ulike områder og målgrupper. Her
kan det inviteres bredt i organisasjonen. Utfallet av disse workshopene vil gi underlag for et
videre arbeid i utvalget og utvalgsmedlemmer vil kunne rekrutteres blant deltakerne på disse
webinarene.
Foreløpig mandat:
Arrangementsutvalget skal rådgi styret og administrasjonen knyttet til bl.a. følgende saker:
• Med utgangspunkt i spørsmålet «Arrangerer vi de riktige konkurransene?» diskutere
og utvikle konkurransetilbudet i Norsk Orientering videre slik at det motiverer utøvere i
alle aldre til økt aktivitet og oppslutning.
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•

Helhet, variasjon og utvikling i terminlisten med tanke på å rekruttere nye, beholde
ungdommer lengst mulig og ha et godt jr/sr elite program
• Retningslinjer for gjennomføring av nye konkurranseformer, som jaktstart og knockout sprint m.fl.
• Øke kompetansen bl.a. knyttet til teknisk delegert / kontrollør rollen og arrangører av
større konkurranser, inkl. retningslinjer for å følge opp sikkerhet knyttet til konkurranser
• Utarbeide/oppdatere veiledningsmateriell for arrangører og kontrollører
• Erfaringsutveksling og videreutvikling av løsninger for «enkle o-løp» gjennom
nettsiden www.enkleoløp.no
Vedtak
Styret støtter forslag til prosess for å etablere et arrangementsutvalg, og ba Leif Størmer
følge opp arbeidet.

SAK 32 - Orienteringssaker
Status restriksjoner og retningslinjer som følge av pandemien:
Orientering v/Jan Arild Johnsen.
Signalene fra regjeringens pressekonferanse ga rom for ulike tolkninger. Både 50 og 200
deltakere er nevnt i myndighetenes dokumenter. NOF har fått skriftlig fra juridisk avdeling i
NIF at det er 200 som gjelder.
Vi avventer oppdateringen av Helsedirektoratets smittevern-veileder for idrett, basert på
regjeringens nye tiltak med virkning fra 16. april, før vi kommer med en endelig oppdatering
på orientering.no.

Landslagssamling Tsjekkia
Orientering v landslagssjef Janne Salmi
Landslaget har gjennomført en vellykket treningssamling i Tsjekkia med strengt
smittevernregime og mange gode økter. Alle kom vel hjem uten forsinkelser, og
landslagssjefens rapport forteller om få skadeproblemer og god utvikling.
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TV-avtale Nrk
Orientering v ØH

IOF har inngått treårig avtale med Nrk om sendinger fra internasjonale konkuranser. Avtalen
omhandler VM, EM og World cup, og inneholder en klausul som gjør det mulig for Nrk å
trekke seg ut underveis. Nrk vil sende fra årets EM sprint og fra VM.
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President
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Visepresident

Dag Ausen
Styremedlem

Ingrid Okkenhaug
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