
Porsgrunn, 10.1.2020 
 

Forslag om utsettelse av regelendring vedtatt på KLM vedr. startberettigelse i NM. 

Kretsledermøtet i november vedtok 

«I NM kan norske lag og utøvere som representerer norske klubber, delta. NM-medaljer, diplomer og 
kongepokaler deles kun ut til norske statsborgere. I stafett må et flertall av lagets utøvere være 
norske statsborgere for at laget skal kunne vinne medalje og diplomer.» 

Vi fremmer forslag om å utsette implementeringen av denne regelendringen og be Forbundsstyret 
utrede saken bedre og legge frem et revidert forslag, som har vært gjenstand for en høringsrunde i 
forkant, til KLM høsten 2020. 

 

Porsgrunn o-lag ble i etterkant av kretsledermøtet (KLM) i november kontaktet av bl.a. Halden SK 
med oppfordring om å støtte opp om et brev til NOFs styre med spørsmål til vedtaket som ble fattet 
på KLM. POL valgte ikke å støtte opp om brevet, da vi så at det er gode argumenter både for og i mot 
regelendringen. Vi er gjort kjent med at flere klubber fremmer forslag til Tinget om å gå tilbake til 
opprinnelig regel, og ønsker derfor å foreslå et alternativt forslag. 

Regelendringen på KLM var vel ment for å sikre en forståelse av at vi i NM kårer Norges beste utøver. 
Det fremstår imidlertid som rigid og uhensiktsmessig å avgrense startberettigelse til kun norske 
statsborgere. En klar tilknytning til Norge og Norsk Orientering bør være tilstrekkelig. Regelen som 
gjaldt før KLM gjør det mulig å bli norsk mester og kongepokalvinner etter å ha bodd i landet mindre 
enn et halvt år, og dette virker underlig. 

Regelen som ble vedtatt på KLM i november 2019 har også svakheter. For det første sier ikke regelen 
noe om hvordan den skal gjelde i NM-øvelser med kvalifisering/heat med utslagning. Også løpere 
som iht regelen ikke kan vinne medalje er startberettiget i slike øvelser. 

For det andre viser reaksjoner i etterkant av KLM at regelen oppleves som en diskreditering av alle de 
utenlandske statsborgere som over år bidrar med betydelig innsats for sine klubber og for Norsk 
Orientering. Det er forståelig. Et mulig forslag kan være å heve grensen for startberettigelse til 2 
(alternativt 3) år for å ta høyde for at disse utøverne kan stille i NM på lik linje med alle andre. Dette 
og andre mulige justeringer bør utredes og diskuteres bredt frem mot årets KLM. 
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