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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 på epost til lonekarin.brochmann@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 møtefunksjonærer 
 

Det skal velges ordstyrer, sekretærer og protokollunderskrivere. 

 
Ordstyrere og sekretærer 
Forslag fra Forbundsstyret:  
Ordstyrer:       Ingrid Okkenhaug     
Sekretærer:       Lasse Arnesen og Lone Brochmann  
  
 
Representanter til å undertegne protokollen 
Forslag fra forbundsstyret:    May Toril Moen, Sør-Trøndelag orienteringskrets 
       Kjell Meen, Telemark 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 19. oktober.  

 

Sak 6 Diskusjonssaker 

6.1 Mosjon og medlemskap 

Saken fremlegges av Ninni Jonsson i NOFs administrasjon og Kjell Einar Andersen i NOFs styre 
 
Bakgrunn 
Forbundstinget gjorde følgende vedtak i mars 2018: 
 

1. Norsk Orientering vil øke mosjonsaktiviteten og arbeide for at denne aktiviteten bidrar til å øke 
medlemsmassen.  

2. Forbundsstyret bes sette ned en arbeidsgruppe med todelt mandat basert på styrets 
saksframlegg og tingets drøftelser. 

- Utarbeide forslag til hvordan en kan stimulere tur-orienteringsdeltakere til å melde seg 
inn i Norsk Orientering, og bli en del av allsidige klubbmiljøer 

-  Anbefale en utvikling av mosjonskonseptene i Norsk Orientering, herunder vurdere 
hvordan en kan styrke samarbeidet med Stolpejakten 

 

På dette grunnlag har den nedsatte arbeidsgruppen jobbet frem forslag til ulike modeller for utvikling 
av mosjonsorientering. Modellene tar utgangspunkt i ønsket om å sikre opprettholdelse av et godt 
aktivitetstilbud i regi av vår organisasjon, gjøre dette enkelt og attraktivt for både arrangører og 
brukere, og samtidig rekruttere medlemmer til våre klubber. Samtidig er det forsøkt å legge til rette for 
økt aktivitet i den inaktive delen av befolkningen, sett i et folkehelseperspektiv. 

Se eget saksvedlegg. 

 

6.2 Ungdomsrepresentant i krets 

Saken fremlegges av Aurora Fossøy, varamedlem i NOFs styre og medlem i UNO 
 
Forslag fra Ungdomskomité Norsk Orientering til Kretsledermøtet 2018: 
 

Bakgrunn og begrunnelse 
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Formålet med henstillinga er å sikre at barn og ungdom i kretsene er representert når beslutninger tas 
og motivere til at denne gruppen blir mer delaktige i styret av kretsen. Per i dag er det så vidt UNO vet 
bare to kretser som har ungdomsrepresentanter (Nordland og Aust-Agder), og dessverre har flere 
kretser som tidligere hadde denne rollen avviklet den. I utforminga av forslaget har UNO derfor prøvd 
å identifisere utfordringer med rollen som ungdomsrepresentant, og finne ut hvordan den kan fungere 
bedre. 
Kretsledermøtet har ikke myndighet til å bestemme at kretsene skal ha ungdomsrepresentanter, 
ettersom det vil kreve endring av NOFs lov. Derimot kan møtet vedta en henstilling, eller oppfordring, 
noe som dette vedtaksforslaget er ment som. 
En viktig del av Norsk Orienterings strategi 2020 er at ungdom skal involveres mer i utviklingen av 
idretten og motiveres til å bidra i lederroller. UNO mener dette oppnås best ved å ta ungdommene 
med inn i styret av o-sporten, la dem ta ansvar for aktiviteter og komme med sine innspill. En 
ungdomsrepresentant skal sikre god kommunikasjon mellom kretsens ungdommer og styre, og også 
være ett kontaktpunkt for UNO som sentralt organ. Ungdomsrepresentanten bør alltid tas med i 
planlegging av opplegg spesifikt rettet mot barn og ungdom og personen skal representere barn og 
ungdom nettopp gjennom å være del av de ordinære arbeidsoppgavene i kretsen. Derfor bør den 
være med i kretsstyret, eventuelt kunne delta på møtene, og ha arbeidsoppgaver og ansvar i likhet 
med andre tillitsvalgte. Eksempler på oppgaver er planlegging av leirer eller turer for ungdom, teknisk 
arbeid eller rekrutteringsarbeid. Gjennom å bidra får man gradvis erfaring og blir aktivt tatt inn i drifta 
av o-sporten.  
Det finnes utfordringer med å få en rolle som ungdomsrepresentant til å fungere. En del klubber og 
kretser som har eller tidligere har hatt ungdomsrepresentant har opplevd at dette fungerer dårlig fordi 
representanten forblir passiv og ikke bidrar med innspill. Vi mener dette delvis skyldes at ungdom, 
særlig under 20 år, har lite organisasjons- og arrangementserfaring og stort sett ser på den delen av 
idretten som «foreldrenes arena». De har derfor høy terskel for sjøl å komme med innspill eller ta 
initiativ uten å bli bedt om det. Nettopp derfor er det viktig som nevnt over at personen blir et ordinært 
medlem av kretsens styre eller komiteer, og gis konkrete oppgaver utover bare det å være 
ungdomsrepresentant. På den måten blir ungdommen aktivt involvert, framfor å sjøl måtte ta initiativ. 
 
Anbefaling 
Kretsledermøtet henstiller til kretsene i Norsk Orientering å oppnevne en ungdomsrepresentant under 
26 år (alder per 31.12). Ungdomsrepresentanten bør helst også velges som del av kretsstyret, 
alternativt inviteres til og gis fast talerett på kretsstyrets møter. Ungdomsrepresentanten skal særlig 
involveres og rådføres i saker som helt eller dels omhandler utøvere under 26 år, og gis 
arbeidsoppgaver knyttet til aktiviteten for denne aldersgruppen. 
Når en ungdomsrepresentant er oppnevnt rapporteres kontaktinfo for denne til NOF ved 
ungdomskomiteen i Norsk orientering (UNO), som fungerer som sentralt organ for ungdom. 
 

6.3 Klasse- og løypetilbud 

Saken fremlegges av Lene Kinneberg fra NOFs administrasjon og Gunhild Bredesen fra NOFs styre. 
 
Bakgrunn 
Etter vedtak på forbundstinget mars 2018 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle se på 
klassetilhørighet og løypetilbudet for barn og ungdom og legge det fram for kretsledermøtet (KLM).  
 
I Strategiplan 2018-2020, hovedområde 2. Barn, ungdom og utvikling, er flg. punkt tatt med:  
- Klasse- og løypetilbudet skal legges til rette for barn og ungdoms mestring og utvikling.  

 

 
Forslag fra arbeidsgruppa  
Arbeidsgruppa inviterer KLM til å diskutere og gi synspunkter og innspill på forslaget som legges fram 
og presenteres på KLM. (se tabell)  
 
Arbeidsgruppas grunnlagsmateriale er:  
- Løype-klassesjekk på et utvalg NA/K-løp i alle kretser  

- Løype-klassesjekk på et utvalg NÆ-løp i flere kretser  

- Eventor – løpsstatistikk, fordelt på grupper (-12, 13-16)  
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- Klubbundersøkelse om løype- og klassetilbudet (spørreundersøkelse i Questback)  

 
Arbeidsgruppa har I tillegg vurdert og sett på flg. som grunnlag for forslaget:  
- Beskrivelse og forklaring til løypenivå i brosjyren Riktige løyper for barn og ungdom  

- Konkurranseregler – vurdert i forhold til ivaretakelse av mestring og utvikling  

- Barneidrettsbestemmelsene – resultatlister og rangering i klasse N-åpen og DH -10  

 
Sentrale spørsmål som arbeidsgruppa har stilt seg ved gjennomgang av materialet er:  
- Holder løypene riktig nivå i forhold til anbefalinger i brosjyren?  

- Er klasse- og løypetilbudet godt nok i forhold til å ivareta mestring og utvikling? o I tilfelle nei, hvilke 

tiltak mener vi bør gjøres for å bygge oppunder mestring og utvikling?  
 
 
Konkretisering av forslaget 
For barn opp til 12 år  
Klassene N-åpen og DH11-12 beholdes som i dag.  
Klasse DH -10 endres til 9-10.  
 
Det skal legges vekt på en tredeling i løypenivå (se tabell):  
- 1.trinn er N-åpen med N1 - lett nybegynner  

- 2.trinn er 9-10 med N2 - nybegynner  

- 3.trinn er DH11-12 med C - avansert begynner  

 
Brosjyren Riktige løyper for barn og ungdom (2016) oppdateres i henhold til forslaget med tredeling 
og forklaringer på løypenivå.  
 
Begrunnelse  
Vi mener løypenivå må være forutsigbart for de yngre. Vi ser at det spesielt varierer i dagens DH-10 
klasse der det varierer fra lett N til vanskelig C. Det vil med det nye forslaget også bli en bedre 
progresjon i løypenivå fra N-åpen til 9-10 og videre til DH11-12.  
Argumentet for å endre -10 til 9-10 er med grunnlag i barneidrettsbestemmelsene der barn under 9 år 
kun skal konkurrere lokalt. Samtidig mener vi at gutter og jenter kan være i samme klasse.  
10 åringer som er klare for det, får mulighet til å prøve seg i C-nivå med det nye klassetilbudet 
Utvikling C som vist i tabellen.  
 
11-12 skal ha C-nivå slik at vi får fornuftige trappetrinn med riktig progresjon opp til 13-14 (B-nivå). 
Løypesjekk viser at 11-12 i mange tilfeller får for lett løype, tilnærmet N-nivå framfor C-nivå. Vi ønsker 
en sterkere fokusering på riktige nivåer for å redusere spranget til 13-14.  
Dette må kommuniseres tydelig ut til arrangører og løypeleggere.  
 
For ungdom 13-16 år (og 10-12 åringer)  
For ungdom beholdes klassene DH13-14 og DH15-16. Vi foreslår flg. nye/endrede klasser:  
- Utvikling N, C og B med gutter og jenter i samme klasse 

- Klassene UN og UC er åpne for 10-16 år og UB er åpen for 12-16 år 

- Deltakere får tid, men ikke rangering. Premie til alle 

- Det er tillatt med samløping og ledsager, unntatt i UB der det kun er tillat med samløping 

 
Som tabellen viser så vil dette klassetilbudet erstatte klassene DH11-12N, DH13-16N, DH13-16C og 
DH15-16B.  
 
Begrunnelse 
Dette tilbudet ivaretar opplæring på en god måte da det er mulig med ledsager for aktiv instruksjon 
eller samløping. Klasse- og løypesjekk viser at det generelt er svært få deltagere i 13-16 N og C og 
15-16B. Det vil være fornuftig å endre til et klassetilbud der man kan velge løypenivå uavhengig av 
alder/klassetilhørighet. Med det nye tilbudet får 12 åringer som er klare for det, en mulighet til å prøve 
seg på B-nivå. 13 åringer som ikke er klare for å ta steget til 13-14, kan f.eks. løpe sammen med en 
annen i UB og få en «tryggere» overgang til B-nivået.  
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Dette blir en forenkling av dagens klassetilbud. Vi fjerner noe av fokuset på konkurranse-elementet 
ved at det ikke blir rangering av resultater. Forslaget gir økt fleksibilitet for utøverne i utviklingsfasen 
og det blir samtidig en forenkling for arrangøren.  
 
Vi tror at dette forslaget totalt sett kan bidra til at flere barn og ungdom tørr å prøve seg i o-løp og en 
mulighet for å oppnå bedre mestring og utvikling.  
 
Klubbundersøkelsen peker på at det også vil være andre faktorer som har betydning med hensyn til å 
øke mestring og utvikling og for økt deltakelse i o-løp. Noe som blir trukket fram som sentralt i 
kommentarene er:  
- Flere kompetente løypeleggere som kan nivåene  

- Bedre kontroll av løypene (TD, deres kompetanse)  

 
Dette er faktorer som arbeidsgruppa ikke har sett nærmere på i denne omgang.  
 
Endringer i konkurransereglene  
Hvis KLM gir sin tilslutning til at det skal arbeides videre med dette forslaget fram til et endelig vedtak, 
da må det også arbeides fram forslag til endringer i konkurransereglene. Arbeidsgruppa har ikke gått 
nærmere inn på dette i denne omgang.  
 
Se nytt forslag i tabell på neste side 
  



 
 

_________________________________________________________________________ 
Side 8 av 14 Kretsledermøtet 16. november 2018 

Dagens klasser Nivå Dagens klasser Nivå 

N-åpen N D/H 13-16 N N 

D/H 10 C D/H 13-16 C C 

D/H 11-12 N N D/H 13-14 B 

D/H 11-12 C D/H 15-16 B B 
  D/H 15-16 A 

 

Nytt forslag Klasse- og løypetilbud for barn og ungdom 
 

Nivå Foreslåtte 
klasser 

Erstatter Kommentar 

N-1 
Lett 

N- åpen Som i dag Lett nybegynnerløype. Start på/nær arena. 
N-1: Tydelig ledelinje, poster på/rett ved siden av ledelinje, poster 
ved skifte av ledelinje. 
Merking der det ikke er tydelig ledelinje. 

 

Tillatt med skygge og samløping 
Fri start, tidtaking, kan få strekktidlapp men ikke resultatliste. 
Premie til alle. 

N-2 9-10 Endret løype 
nivå fra C til N 

Nybegynnerløype 
N-2: Det skal være ett veivalg langs opplagt ledelinje fra post til 
post. Kan i tillegg ha kuttemuligheter mellom postene på noen 
strekk. Kan ha skifte av tydelig ledelinje ved post og/eller 1-3 
ganger mellom post. Noen poster kan henge inntil 15 meter fra 
ledelinja, men skal synes fra ledelinja. 

 
Tillatt med skygge og samløping. 
Fri start, tidtaking men ikke rangering. Premie til alle. 

Utvikling N 

 
10-16 

D/H 11-12 N, 
D/H 13-16 N 

 

(17N kan ha 
samme løype) 

 
Tillatt med skygge og samløping 
Fri start, tidtaking men ikke rangering. Premie til alle. 

C Utvikling C 

 
10-16 

D/H 13-16 C 

 
(17C kan ha 
samme løype) 

Avansert begynnerløype (litt øvet) 
Løype med mye ledelinjer, men trenger ikke være 
sammenhengende. Noen strekk med veivalgsmuligheter, poster 
kan henge 100-150 meter fra ledelinje, men skal ha en god 
oppfangende front og tydelig oppfanger bak posten. 

 
Kan ha samme løype som 11-12. 
Tillatt med skygge og samløping. 
Fri start, tidtaking men ikke rangering. Premie til alle. 

D/H 11-12 Som i dag  

B Utvikling B 
12-16 

D/H 15-16 B Løype for den kompetente (øvet) 
Fra ledelinje-o til mer kurve-o. 
Kan ha samme løype som 13-14 

 
Tillatt med samløping. 
Fri start, tidtaking med ikke rangering. Premie til alle. 

D/H 13-14 Som i dag  

A D/H 15-16 Som i dag  
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Sak 7 Vedtakssaker 

7.1 Konkurranseregler 

7.1.1 Regler om ferdsel på utmark 

A 

Forslag fra Kongsberg o-lag  

Punkt 12.1.4 og 21.8.6 strykes 

Gjeldende regler 

12.1.4 : «Ferdsel på innmark, herunder bl.a åker, kulturbeite, hage og gårdstun (karttegn 415 og 527 i 
IOFs kartnorm) er forbudt, med mindre det er opplyst noe annet i PM» 

21.8.6: «Dyrket mark (karttegn 415) og bebyggelse (karttegn 527) er forbudte områder. Arrangøren 
kan i PM gjøre klart at enten dyrket mark eller bebyggelse eller begge kan passeres.» 

 

Begrunnelse 

1 Punkt 12.1.4 og 21.8.6 er særnorske regler og er ikke i samsvar med den internasjonale 
kartnormen. Orientering er blitt en mer og mer internasjonal idrett hvor norske løpere deltar i 
utlandet og utenlandske løpere deltar i Norge. Det er derfor viktig at vi har felles regler med 
alle andre land. 

 
2. I dag er det ikke samsvar mellom kartnormen og konkurransereglene. Kartnormen sier at man 

skal legge på rød skravering for dyrket mark som det ikke kan løpes på, ref fig 1. 
 
3. På flere av våre o-løp er det flere samtidige arrangement og dermed ulike regler. Senest i 

helgen lørdag 22. sept. hvor Sandefjord arrangerte tre ulike arrangement, ref fig. 2, hvor den 
internasjonale kartnormen gjaldt på det ene løpet (Norgescup senior), mens norske 
konkurransereglene overstyrte den internasjonale kartnormen på de to andre (Norgescup 
Junior og Handelsbankløpet). Flere ungdommer ble dermed disket for å løpe på et jorde hvor 
de beste seniorene hadde lov til å løpe, ref fig 3. 

 
 

 

Fig 1: Kartnormen 

 

 

Fig 2: Internasjonalt, nasjonalt og nærløp med samme arrangør 
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Fig 3: Fra løpet i Sandefjord. a) O-Idol-løper som diskes, ref konkurransereglene, b) H21E-løper som 
er godkjent, ref kartnorm 

 

B 

Dersom 12.1.4 og 21.8.6 strykes kan også 21.8.7 og 21.8.8 strykes. Punkt 22.5.4 – 13 oppdateres til 
å referere til gjeldene kartnorm. 

Begrunnelse: 

Disse punktet vil da være dekket opp i den internasjonale kartnormen. 

C 

Dersom 12.1.4 og 21.8.6 videreføres må konkurransereglene revideres med riktig nummer på 
karttegn.  

Begrunnelse 

Punkt 18.1.1 sier at kart skal være etter siste gjeldene kartnorm, mens det flere steder i 
konkurransereglene (bl.a 12.1.4, 21.8.6, 21.8.7, 21.8.8 og 22.5.4) refereres til nummer fra forrige 
kartnorm (bl.a 415, 527, 528). 

 

Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret ser at bakgrunnen for forslaget er en uheldig situasjon under O-idol konkurransen i 
Sandefjord. Regelutvalget har imidlertid kommet til at problemstillingen først og fremst berører 
arrangørens informasjon til og evt. tilrettelegging for løperne. Regelutvalget legger derfor fram et 
alternativ til Kongsberg o-lags forslag. 
I Norge er vi i en særstilling som har Friluftsloven som gir oss fri ferdsel i skog og mark. 
Det er derfor viktig at vi ikke gjør endringer i vårt regelverk som setter samarbeidet med andre 
organisasjoner i fare, dette er bakgrunnen for at regelverket har vært utformet slik det er i titalls år. 
 
Hvis Kongsbergs forslag tas til etterretning så vil det være en reell fare for at arrangører glemmer å 
markere dyrket mark som forbudt med rødskravering. Da vil alle «med loven i hånd» (Kartnormen) 
kunne løpe rett over dyrket mark. Dette har potensiale til å skape problemer. 

 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Det gjøres endringer i Konkurransereglenes punkt § 22.5.7 som omhandler minimumsinnholdet i PM. 
 
Underpunkt 13 sier i dag:  
13. Eventuelt vedtak om at karttegn 415 (dyrket mark) og/eller 528  (bebyggelse) kan passeres. 

Ny tekst: 
13 A Skogs kart: 
Friluftsloven sier at kryssing av dyrket mark (karttegn 412) og privat grunn (karttegn 520) generelt er 
forbudt. I de tilfeller hvor dette skulle være tillatt SKAL dette oppgis i PM. Hvis kun deler av slik 
områder er tillatt så skal det forbudte rød skraveres (karttegn 709). Ved WRE konkurranser SKAL 
dyrket mark alltid markeres med karttegn (709). 
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13 B Sprintkart:  
I sprintkartnormen finnes det flere forbudte farger og symboler, her skal Sprintkartnormen (ISSOM) i 
siste utgave alltid følges. 

Det finnes flere steder i konkurransereglene hvor henvisninger til Kartnormen er feil etter at det kom 
ny Kartnorm i 2017 – disse henvisninger skal endres, noe som kun er en redaksjonell endring. 
 

7.1.2 Mixlag i NM stafett og NM mixstafett 

Bakgrunn 
Vedlagt er statistikk som viser deltagelsen for 2016 (uten mix) og 2017-2018 (med mix). 
 
Statistikken slik at i NM juniorstafett så er regelen svært viktig fordi veldig mange flere får delta. For 
NM sprintstafett og NM stafett så får flere delta, noe som er positivt. 
 
Det er ikke noe som tyder på at regelen misbrukes for å få gode lag. 
Regelen brukes kun for at flest mulig skal få løpe. 
 
Det er også sjelden at mixlagene ender så bra på resultatlista at vi kan si at de påvirker sluttresultatet. 
Enkelte lag har vært inne blant de siste premielagene. 
Ingen mixlag har vært helt i toppen. 
 
Statistikk: 

 NM sprint stafett 

 2016 2017 2018 

 Bergen Hamar Sandnes 

 Totalt  Totalt Mix Totalt Mix 

 53  78 5 64 5 

       

 NM stafett 

 2016 2017 2018 

 Bodø Halden Vegårshei 

 Totalt  Totalt Mix Totalt Mix 

Damer 50  61 5 52 6 

Herrer 77  96 5 81 5 

       

 NM junior stafett 

 2016 2017 2018 

 Rogaland Orkanger Sandefjord 

 Totalt Mix Totalt Mix Totalt Mix 

Damer 36 12 41 12 38 6 

Herrer 50 10 49 6 52 7 

 
 

Forbundsstyrets innstilling 
Prøveordningen med å tillatte mixlag i alle NM stafetter som ble innført for sesongene 2017 og 2018 
gjøres permanent. 

 
Forslag til vedtak 
Paragraf 8.1.2 (som i dag gjelder NM gjøres gjeldende også i NA løp) 
Deltakere på samme stafettlag må representere samme klubb. Se også §8.1.3 
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Paragraf 8.1.3 (som i dag gjelder NA-løp gjøres gjeldende også i NM) 
Stafettlag kan settes sammen på tvers av klubbgrenser. Slike lag deltar i ordinær klasse, men skal 
ikke premieres. Det skal fremgå av lagoppstilling og startliste hvilke klubber som inngår i det 
sammensatte stafettlaget. 
 

7.2 NM-regler 

7.2.1 Antall heat i NM mellomdistanse kvalifisering 

Forslag fra administrasjonen 

Bakgrunn 
Det har dessverre vært en fallende tendens i deltakelsen i NM de siste årene 
I NM mellom kvalifisering var det i 2014 litt over 150 deltakere i herreklassen, de siste 2 årene har det 
vært rett under 120 deltakere. 
I dameklassene varierer det mellom 70-80 deltakere 
 
NM reglene sier at det skal være 5 heat i kvalifiseringen. Ved færre enn 150 deltakere reduseres det 
til 4 heat, ved færre enn 120 deltakere reduseres det til 3 heat. 
De 12 beste i hvert heat går til finale. 
I år var det 23-24 damer i hvert heat mens det i herreklassene var 39-40. 
Det er nok særlig for de unge seniorene i herreklassene svært krevende å komme videre til finale, 
dette går også ut over inspirasjon og igjen deltakelse i NM 
 

Forbundsstyret innstilling 
Forbundsstyret støtter forslaget 

Forslag til vedtak 
Nåværende regel: 
«Ved mindre enn 150 påmeldte ved ordinær påmeldingsfrist går man ned til fire heat. Ved under 120 
ved ordinær påmeldingsfrist går man ned til tre heat» 
 
Ny regel: 
«Ved mindre enn 150 påmeldte ved ordinær påmeldingsfrist går man ned til fire heat. Ved under 110 
ved ordinær påmeldingsfrist går man ned til tre heat» 

 

7.3 Regler for kartarbeid 

7.3.1 Trykking av kart 

Forslag fra kartutvalget 
 
Gjeldende regel 
8 Trykking  
NM, NA  
8.1 Kartet skal offsettrykkes i 5/6 farger.  
K  
8.2 Kartet skal trykkes i henhold til de internasjonale kartnormene. Det vil si at kartnormenes farger og 
symbolstørrelser/linjetykkelser skal overholdes, og det skal benyttes ”overtrykkingseffekt” (se 
kartnormens punkt 3.5.2).  
K  
8.3 For å kunne benytte annet enn offsettrykk til K-løp må kartet trykkes av en autorisert produsent.  
NÆR  
8.4 Kartet skal være godt lesbart. 
 
Nåværende paragraf 8 strykes i sin helhet og erstattes av ny 8.1 og 8.2.  
 
Forslag til ny regel 
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8 Trykking 
NM, NA, K  
8.1 Kartet skal trykkes i henhold til de internasjonale kartnormene. For å kunne benytte annet enn 
offsettrykk må kartet trykkes av en autorisert produsent. 
 
NÆR  
8.2 Kartet skal være godt lesbart. 
 
Bakgrunn og begrunnelse  
Bakgrunnen er et ønske om en forenkling av dagens regler med vekt på autorisering av produsenter. 
Vi har sett i løpet av dette året at det er flere som klarer å lage fullt godkjent kvalitet via CMYK print, 
men vi har også sett en rekke feilgrep, slik som farger som skaller av pga feil/mangelfull fiksering, kart 
som ikke tåler bretting, og farger som ikke er tilstrekkelig godt kalibrert. Det siste problemet gjelder 
stort sett ikke våre autoriserte produsenter, men har forekommet ved skifte av papirtype og/eller fra 
papir til vannfast/plastpapir. 
 

 
Forbundsstyrets innstilling 
Forbundsstyret støtter forslaget. 
 
Forbundsstyrets forslag til vedtak 
Forslaget til ny regel om trykking av kart vedtas. 
 

Sak 8 Informasjonssaker 

8.1 Arbeid med kartarkiv 

Saken fremlegges av Ivar Haugen fra NOFs administrasjon. 
 
Bakgrunn 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe for utredning av ulike løsninger for nasjonalt kartarkiv. Målsetningen 
på sikt er å få et oppdatert «O-kartregister» hvor alle nye kart er lagt inn. 
 
Det er gjort et betydelig arbeid med kravspesifikasjon og hva vi ønsker for Norsk Orientering basert 
på det Kartregister (med innleggingsklient) som allerede finnes – og som benyttes av klubbene ved 
oppstart av nye kartprosjekter. 
 
Det gis en kort status for arbeidet. 
 

8.2 Stemplingssystem  

Saken fremlegges av Dag Ausen i NOFs styre. 
 
Bakgrunn 
Forbundstinget gjorde følgende vedtak i mars 2018: 
 
Forbundstinget ber forbundsstyret å utrede framtidig(e) stemplingssystem i Norsk Orientering. Saken 
framlegges til behandling på kretsledermøtet 2018.  
 

På dette grunnlag vil den nedsatte arbeidsgruppen legge fram sin anbefaling. 
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8.3 Moderniseringsprosjektet /Organisasjonsutvikling i NOF og NIF  

Saken fremlegges av Astrid Waaler Kaas og Sondre Sande Gullord i NOFs styre. 
 
Bakgrunn 
Norges idrettsforbund er inne i en moderniseringsprosess, der særforbund, idrettskretser og klubber 
er involvert i prosessen. Utfallet av prosessen vil få konsekvenser også for norsk orientering, både 
med tanke på de tjenester som ytes av NIF sentralt og hvordan vi som forbund skal organisere oss.  

8.4 Toppidretten  

Saken fremlegges av Dag Kaas i NOFs styre. 
 

Sak 9 Avslutning 
Kort oppsummering ved president Astrid Waaler Kaas. 


