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Seminar for TD-er og løypeleggere

4. april 2016          

Ivar Maalen, ivar.maalen@nmbu.no

AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS
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Innhold

• Introduksjon

• Løypelegging

• Kontroll av o-løp

• Litt om lover og regler
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Før vi starter…

• Deltagerne presenterer seg

– 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!

Hva jeg har gjort (av relevante ting)

• O-Festivalen 2006-2011, løpsleder/styreleder/..

• Kontrollør Blodslitet 2008 og WRE Oppsal 2009

• Nasjonal kontrollør VM i Trondheim 2010

• Internasjonal og nasjonal kontrollør NORT 2012-2013

• Internasjonal kontrollør VM i Estland 2017

• Jurymedlem i mange internasjonale og nasjonale 

løp/mesterskap
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Del 1: Løypelegging
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De fleste lysark er hentet fra Håkon Løvli’s

presentasjon på Løypeleggerseminar på

Gardermoen januar 2015,

i Larvik februar 2015 og under 

Kompetansehelgen oktober 2015.

«Pensumlitteratur»

• Folderen  «Bedre løyper for de yngre» erstattes av 

«Riktige løype for barn og ungdom» denne uka (!)
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Viktig utgangspunkt:

Sørg for at valg av 

arena, startplass og 

terrengutnyttelse

gjøres med tanke (også)

på N- og C-løyper!
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Planlegging av trasèer for N-løyper

Kartet må være riktig for de yngste 
De færreste leser PM og ser ikke på kartoppslag  (eks. er  H12 i O-ringen)

Faktisk grense for 
hogst
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N-løyper

N - løyper 

N-åpen, D/H 11-12N, D/H 13-16N, D/H 17N, N-lang

En N-løper forventes å kunne:

- Ferdes i terrenget

- Forstå de grunnleggende karttegnene

- Orientere kartet

- Orientere etter ledelinjesystemet

- Ta korte avstikkere fra ledelinjesystemet
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N - løyper forts.

• Nytt i konkurransereglene:

16.5.2: N-lang skal tilbys som egen klasse i Na og K 

16.2.2: N-åpen og H/D-10 kan ha flere korte sløyfer med ulik 
vanskegrad. Hver sløyfe kan løpes flere ganger.

16.5.1: Det skal være klassetilbud for direktepåmelding på alle 
vanskelighetsnivå i Na og K løp.

• Merking av strekk kan være en god løsning i terreng 
med ikke sammenhengende ledelinjer.

• Startplass nær samlingsplass (om mulig)
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O-Festivalen =stor klasse.   Vinnertid: 27 min; mer enn halvparten brukte 
over 50 minutter!

N-åpen og 11-12N i samme løype
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C - løyper 
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C - løyper 
D/H -10, D/H 11-12, D/H 13-16C, D/H 17 C

En C-løper forventes å kunne:

- Gjøre enkle veivalg

- Orientere kartet ved hjelp av terrenget

- Kutte mot sikker oppfanger inntil 300m

- Kutte mellom ledelinjer

- Finorientering med kompass

- Grov retningsorientering

- Ha høydekurveforståelse

C - løyper forts.

• Erfaringen er at det er få løpere i D/H 11-12N –
kanskje er det for mange som løper D/H 11-12  «for 
tidlig» (for der løper klubbkompisen).

• D/H -10 – bør de ha samme løype som D/H 11-12?

• Snilt 1. førstestrekk – anbefalt for alle klasser for å 
komme inn på kartet. (Nok stress allikevel)
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D/H 11-12
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De ulike øvelsene

For beskrivelse av de ulike øvelsene, se IOF-skriv om 
løypelegging:

http://orienteering.org/wp-
content/uploads/2010/12/Guidelines-for-Course-
Planning-World-Class-Events_v2.pdf

http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Guidelines-for-Course-Planning-World-Class-Events_v2.pdf
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Mellomdistanseløyper

• Skal det bare være postplukk?

• Bør ikke være en kort langdistanseløype

• Variasjon er mest utfordrende

• Legg gjerne inn et litt lengre «veivalgsstrekk»

• Husk at også yngre klasser skal ha 
mellomdistanse-karakter og dermed også 
kortere løyper enn «vanlige» løp.
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Sprintløyper

• Store krav til kartet 

• Store krav til løypelegger (Alt kan skje)

• Grunneiere

• Trafikksikkerhet

• Vakthold (passe på postene og trafikken)

• Mye bruk av merkebånd ??

• Kan vi tåle litt slump i vanlige løp?

Prinsipp for sprintløyper

• Fart -> «Terrenget» skal ha svært god løpbarhet!

• Veivalg -> Løpet skal avgjøres på veivalg, ikke på 
postene!

• Stress -> Løperne skal gis nok utfordinger

• Rettferdighet (Fairness, fairness, fairness!) -> 
Kartet skal være lesbart i full fart og «lureposter» 
skal ikke brukes!
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Gode sprintløyper kan 

legges i et «veikryss på 

landsbygda»!

Hvordan bedømme om en sprintløype 
er god?

For A-/E-nivå:

Sum > 20: God løype med tilstrekkelig med utfordringer

Sum < 15: Sannsynligvis litt for enkelt

Hentet fra: IOF’s Guidelines-for-Course-Planning-World-Class-Events
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Hvordan bedømme om en sprintløype er god?

Langdistanse

Viktigste prinsipper:

• Så mange veivalgsstrekk

som mulig

• «Enkle» poster, ikke slump

• Variasjon; deler med 

mellomdistansepreg

• Fysisk krevende
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Langdistanse

Langdistanse
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Stafett

• Mellomdistanseliknende løyper

• Rettferdig spredning, mulig å «komme i fra» de andre 

• Like lange (tidsmessig) gaflinger

• Bruk et begrenset antall gaflingsvarianter

• Ugaflet siste del av sisteetappe

Uheldig 

gaflingsforskjell

Generelle tips

• Planlegging

• Postplasseringer

• Samarbeide 
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Planlegging

• Kart: Nytt/revidert kart -> Grovplanlegging på 
gammel kart

• Arena: Bestemmes ofte uten løypelegger…

• VDG (Vegetasjon/dyreliv/grunneiere)

• Løypelegger på vårløp = mye må gjøres på 
høsten

• Løypelegger på sommer/høst = da kan du 
starte på våren

Postplasseringer

Uansett terrengtype: Gjem aldri postene bort!

Nybegynnerposter må henge tydelig, øvrige poster bør 
henge like høyt (eks. underkant skjerm i knehøyde)

Husk at aldri er postene så klart og tydelig plassert som i 
et VM, og aldri er de så bortgjemt som i klubb-o-løp av 
mer tvilsom karakter.

En post skal være like lett synlig enten det allerede er en 
løper der, eller ikke.
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Oppsett av postenhet

Løpsretning

Brikka skal kunne legges 

på i «fartsretningen», 

enten du er venstre- eller 

høyrehendt!

→ Det skal være mulig å 

passere posten på begge 

sider!

Løypeleggeren samarbeider med

• Løpsleder

• Arenasjef

• Karttegner

• Startsjef

• Speaker

• Målsjef

• TD
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Løpsleder

• Avklare bemanningsbehov

– Grensesnittet mot andre funksjoner og f.eks

• Postutsetting

• Kartpreparering

• Hvem snakker med grunneiere/ viltnemd?

– Tillatelse til startplass 

– Jordekantløping ja/nei

• Reglene for V(egetasjon) D(yreliv)G(runneiere)

Startsjefen

• God startplass:
– Viktigst er at det er best mulig utgangspunkt for 

løypene

– Lett for startsjefen å få frem utstyr

– Gode muligheter for oppvarming

– Veien til start – ikke for kronglete, mulig for ikke o-
løpere å følge rekrutter til start

– Skal vi ha to eller flere startplasser?

– Hvem henger ut skjermen på startpunktet? 
• Løypeleggeren er svaret
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Ikke lett å være startsjef, løpere blir slitne på 

vei til start, men du verden så fint o-teknisk 

terreng!

(Det var egen start for de korteste løypene)

Flere hundre løpere skal varme 

opp på en smal og bløt sti –

Flytt starten til startpunktet og 

det hadde blitt mye bedre for 

alle!

Startbåser

Arenasjefen

• Siste post 

• Passering av arena

• Hvor går småtroll-løypa?

• Stafetter: - Veksling / utløping/innløping
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Karttegner

• Er kartet ferdig når du begynner? 

• Er kartet under produksjon?

• Mulighet for endringer

• Stress for å få kart ferdig

Speaker

• Meldeposter 

• Online eller manuell (dekning) 

• Må testes!

Her var det ikke 

dekning for mobil

Her ble det 

meldepost
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Målsjefen

• Løypefiler til tidtagersystemet

• Kart med 

– alle poster med koder til «Rød sone»

– Ett eks. av alle løyper

Løypeleggeren
• OCAD-kompetanse  (OCAD Course setter)
• Oversikt over tilgjengelige EKT-enheter (må du låne fra 

naboklubben(e) ?)
• Mannskap til uthenging av poster (eller gjør du alt selv?)
• Hvem tar ansvaret for løype-/karttrykk? (Husk kontroll)
• Merking av poster i terrenget – Avtal med TD (Bånd med 

kodenummer)
• Samtidig med merking:   test at det går an å få satt ned 

postbukken 
• Ved behov: rydd ved postene
• Standard for uthenging av poster (høyt/lavt/likt) 
• Gjennomløping av poster/ løyper (testløping/samme dag)
• Inntaking av poster (det kan alle gjøre)
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Løypelegging i OCAD og Purple Pen

• Kurshefte fra NOFs kurs under 
Kompetansehelgen 2015 kan lastes ned her:

http://www.kartarkiv.no/kurs/OCAD-kurs.pdf

• Purple Pen kan lastes ned gratis fra 

purplepen.golde.org

Finpuss i løypetegning

http://www.kartarkiv.no/kurs/OCAD-kurs.pdf
purplepen.golde.org
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Bruk av overtrykkseffekt

Uten overtrykk Med overtrykk

Utskrift av kart

Orienteringskart skal som hovedregel trykkes i 5-farge offset. 
Til treninger og mindre løp er det likevel åpning for å printe og 
fargekopiere kart. På denne siden gis det en oversikt over hva 
som gjelder ved printing og kopiering av kart til konkurranser. 
Kart til konkurranser skal trykkes av en autorisert produsent.
Av hensyn til kvaliteten på arrangementene våre og for å sikre 
at vi høster flere erfaringer er det knyttet en del vilkår til dette:
• Kartene skal produseres i henhold til den internasjonale 

kartnormen (ISOM2000) eller den internasjonale 
sprintkartnormen (ISSOM). Det vil si at kartnormenes farger 
og symbolstørrelser/linjetykkelser skal overholdes, og det 
skal benyttes ”overtrykkingseffekt” (se siste avsnitt i 
kartnormens punkt 3.5.2 - kartutvalgets web-sider har mer 
om dette). For spesielle terrengtyper (svært lite gult og 
grønt) vil det etter søknad kunne være aktuelt å fravike 
kravet om overtrykkingseffekt. 

61
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Utskrift av kart (2)

• For å kunne benytte alternative trykkemetoder til K-løp, 
må kartet produseres av en autorisert produsent (dette 
kan være klubben selv eller en ekstern aktør)

• Forbundet administrerer en autorisasjonsordning, 
Autorisasjon vil bli trukket tilbake dersom det oppdages 
tilfeller der kvalitetskravene ikke er oppfylt.

• På kartets framside skal det stå hvem som har trykket 
kartet og når kartet ble trykket.

• For autorisasjon av kartutskrift og spørsmål rundt dette:
havard.tveite@nmbu.no
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Kartmålestokk
• På lokale løp (K-løp, Nærløp, treninger) gir en nå 

generell tillatelse til bruk av 1:10 000 også for 
langdistanse. Begrunnelsen for dette er at det vil 
kunne forenkle arrangementene noe, og at større 
målestokk stiller mindre krav til trykkekvalitet.

• For de viktigste konkurransene skal det fremdeles 
brukes målestokk 1:15 000 for langdistansen. Dette 
gjelder NM, norgescup, testløp, distriktsmesterskap, 
KM og nasjonale løp.

• For veteranklasser kan forstørrelse brukes (1:5000 
/1:7500)

• I denne prøveperioden behandles alle søknader om 
målestokkavvik administrativt av kartansvarlig Ivar 
Haugen i Norges Orienteringsforbund. Om nødvendig 
involveres Kartutvalget i behandlingen av søknaden.

63

mailto:havard.tveite@nmbu.no
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Regler for kartarbeid
• Gjeldende versjon vedtatt på Forbundstinget 2016, men 

ennå ikke publisert. Kommer på
http://www.orientering.no/forbund/lover-og-regler/

De viktigste endringene mht arrangement:
9.1 Ved forstørrelse av kart for eldre utøvere skal alle 
symboler forstørres proporsjonalt med 
målestokkforstørrelsen. 
9.2 Ved trykking av løyper på forstørrede kart skal også 
løypetrykksymbolene forstørres proporsjonalt med 
målestokkforstørrelsen. 
9.3 Målestokk for forstørrede o-kart for eldre utøvere skal 
være 1:5000 (målestokk 1:7500 kan benyttes for løyper som 
ellers ville ha krevet papirformat større enn A3). Målestokk 
for forstørrede sprintkart for eldre utøvere skal være det 
dobbelte av originalmålestokken (1:2500 for kart i målestokk 
1:5000 og 1:2000 for kart i målestokk 1:4000). 

64

Samarbeidspartnere

• Bruk TD (kontrollør) som sparringspartner = 
involver TD tidlig

• Oppnevnes det ikke TD (løpet er for lite 
(karusell-løp e.l)) – da kan det være lurt med 
en «klubbkontrollør».

http://www.orientering.no/forbund/lover-og-regler/
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Del 2: Arbeidet som teknisk delegert (TD)

66

Nyttig lesestoff

Finnes på http://www.orientering.no/arrangor/Sider/default.aspxFinnes på http://www.orientering.no/arrangor/Sider/default.aspx
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http://www.orientering.no/arrangor/Sider/default.aspx
http://www.orientering.no/arrangor/Sider/default.aspx
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Om Arrangørveileder

68

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 kontrolløroppgaver ved kretsløp, nasjonale løp, 

NM og internasjonale mesterskap

Arrangørveileder innhold

69
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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)

74

75

Januar 2016

Veiledning for kontroll av kretsløp i Akershus 
og Oslo Orienteringskrets.
• Teknisk delegerte ( TD ) oppnevnes av Teknisk 

råd i kretsen blant kandidater foreslått av 
kretsens arrangørklubber. 

• TD`s oppgave er i samarbeid med løpsleder 
og løypelegger å kvalitetssikre arrangementet 
og påse at det arrangeres i henhold til 
konkurransereglene.

• TD har taushetsplikt om terreng, kart, løyper 
og andre forhold som kan gi deltakere 
konkurransefortrinn.
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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, se punkt 14.

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.

3.Kontrollere at løype- og klassetilbudet dekker alle aldre og 
ferdighetsnivåer, se punkt 16.

Det er viktig å merke seg at det skal være tilbud om åpne løyper 
med direktepåmelding for alle ferdighetsnivåer.

Videre skal det være tilbud om følgende klasser på B-nivå: 
D/H15-20B og D/H21-B.

4.Kontrollere at løypeleggingen er tilpasset øvelse 
(langdistanse, mellomdistanse eller sprint ).

• Mellomdistanse:
• Avhengig av klasse, 50-100 % av løypelengdene for 

langdistanse.
• Orienteringsteknisk krevende med fokus på finorientering 

og retningsskifter.
•

• Veiledende vinnertider for mellomdistanse:
• D/H 13-16: 20-22 min.
• D/H 17-20: 25 min.
• D/H 21-34: 35 min.
• D/H 35-49: 25 min.
• D/H 50-:      20-22 min.
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Langdistanse:
Variasjon mellom ulike orienteringsteknikker med 
veivalgsalternativer og innslag av langstrekk.

Sprint:
Postene kan være enkle og det skal være mulig å holde tilnærmet 
maksimum løpshastighet gjennom hele løypa. 
Veiledende vinnertid for sprintløp er 13-15 min.

Informasjon om løpskategorier finnes i IOF`s konkurranseregler 
punkt 16.9 og appendix 6.
http://orienteering.org/wp-
content/uploads/2010/12/Competition-Rules-for-IOF-Foot-
Orienteering-Events-2015.pdf
Se også IOF-skriv om løypelegging:
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Guidelines-
for-Course-Planning-World-Class-Events_v2.pdf

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

N: Løypa legges langs ledelinjer (veg/sti/bekk/åpen myr). 
Ved mangel av ledelinje skal det merkes.

C: Løypa legges fortrinnsvis langs ledelinjer. Postene kan 
legges litt vekk fra ledelinjene, men det skal være 
oppfangende detaljer rundt postene.

B: Løypa skal være relativt enkel med oppfangende 
detaljer i nærheten bak postene. Postdetaljene skal være 
lesbare og tydelige. 

http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Competition-Rules-for-IOF-Foot-Orienteering-Events-2015.pdf
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Guidelines-for-Course-Planning-World-Class-Events_v2.pdf
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6.Kontrollere postplassering og postbeskrivelser før løypene trykkes.

7.Påse at arrangøren organiserer gjennomløping før start på 
løpsdagen. Alle poster skal besøkes og alle stemplingsenheter skal 
kontrolleres.

8.Påse at deltakerne i N-åpen og D/H-10 ikke rangeres og at reglene for 
utdeling av kart på forhånd overholdes, punkt 22.8.

9.Påse at reglene for premiering, særlig for de yngste klassene, 
overholdes. Se konkurransereglene punkt 22.15 og forskrifter for 
påmelding, premiering og resultatsservice

10.Hvis løpet inngår i Trimtex-cup, skal TD sette seg inn i og påse at 
arrangøren følger regler for Trimtex-cup, disse finnes på  AOOK`s
hjemmeside.

11.Gi en kort tilbakemelding på kartkvaliteten.

AOOK’s (forenklede) kontrollskjema

81

Kontrollskjema TD 2015.doc
Kontrollskjema TD 2015.doc
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RAPPORTSKJEMA FOR TEKNISK DELEGERTE.

Dato for arrangement: Arrangementstype: Arrangørklubb:

Teknisk delegert, navn og klubb:

KONTROLLOMRÅDE HENVISNING

D

A

T

O

KOMMENTARER

OG SIGNATUR

Forberedelser

Samtykke til 

samlingsplass, 

parkering og startsted

Konk. regler punkt 14.2

VDG-hensyn Konk. regler punkt 14.3

Innbydelse Konk.reglene punkt 22.3.1-4

Klasseinndeling/klasse

tilbud

Konk. reglene punkt 16

Løypelengder

PM Konk.reglene punkt 22.5.4

Gjennomføring

Vanskelighetsgrad A-løyper

Vanskelighetsgrad B-løyper 

( D/H 13-14, D/H15-20B, 

D/H21-B)

Vanskelighetsgrad C-løyper

Vanskelighetsgrad N-løyper

Postbeskrivelser Konk. reglene punkt 18.4 

Poster Konk. reglene punkt 21.4 

Premiering

Konk. reglene punkt 22.15 og 

forskrift, se link i 

veiledningen.

Kvalitet på kart
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Trimtex Cup 

Trimtexlogo på innbydelsen

Regler for Trimtex cup på 

AOOK`s hjemmesider.

Tidsplan

2 minutters startintervall

Startnummer

Meldetjeneste

Klatre- eller veivalgsstrekk

Speakertjeneste

Trøyer

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

• Ta gjerne kontakt med TEK i AOOK hvis du er i tvil

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

være

85
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Løpsadministrasjon og tidtaking

87

Lover og regler

88

http://eventor.orientering.no/EventAdmin
http://eventor.orientering.no/EventAdmin
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Konkurransereglene

• Gjeldende versjon vedtatt på KLM 2015 finnes via:

http://www.orientering.no/forbund/lover-og-regler/

89

Avslutning

• Noe som ikke er blitt sagt?

• Presentasjonene kommer på AOOKs hjemmeside

• Vel hjem og lykke til med sesongen 2016!

90

http://www.orientering.no/forbund/lover-og-regler/

