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AOOK

19. Mars 2018
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Tema for seminaret:
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• Forhold til Vegetasjon, Dyreliv og Grunneier (VDG)

• Kart og kartutskrift. Krav, tips og erfaringsutveksling.

• Løype- og klassetilbud med vekt på vanskelighetsgrader 

og øvelsenes egenart (langdistanse, mellomdistanse og 

sprint)

• Oppgaver for teknisk delegerte, gjennomgang av 

veiledning og kontrollskjema



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!



Kvalitetssikring av o-arrangement

• Hvorfor?

• Hva?

– Hvilke er de 3 viktigste faktorene for at du skal 

være fornøyd med et o-arrangement?

– Hvilke er de 3 viktigste faktorene for en voksen 

nybegynner?

– ..og for en 10-åring?
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Teknisk delegerte Akershus og Oslo 
orienteringskrets 2018

Dato
Trimtex

cup

Unionsmatch 

uttak Arrangør Løp
Ansvarlig for å 

oppnevne TD

TD

Navn E-post Telefon

12.04.2018
Nei Bækkelaget KM natt Oppsal Petter Fure

petterfure@hotmail.co

m
95446777

01.05.2018
Nei Ås Kvist-Kvaset Måren Grete Berntsen grbernt@online.no 93667499

6.05.2018 Ja x Østmarka Høydepunktet Raumar Tor strand Tor.strand@infratek.no 93418153

12.05.2018
Nei

x
Nydalen Nydalten Lillomarka Stein Blomseth

stein.blomseth@gmail.

com

13.05.2018 Nei x OK Øst OK Øst Østmarka Per Stedje pers@basefarm.no

15.05.2018 Ja Tyrving KM Sprint Ivar o-løpet Heming Egil Iversen Egil-i@online.no 91513941

02.06.2018
Nei Oppsal 15-Stafetten Kolbotn &Skimt Tor Lahlum tla@a-2.no 90986467

3.06.2018
Ja Oppsal

Knut Valstads 

minneløp
Kolbotn &Skimt Tor Lahlum tla@a-2.no 90986467

9.06.2018
Ja Lillomarka

KM Mellom 

Gromløpet
Nydalen Maria Jonsson

maira.jonsson@ngn.no
90758197

19.08.2018
Ja Raumar Romeriksløpet OK Øst Øyvind Helmersen

oyvind.helmersen@no

.abb.com

25.08.2018 Ja Måren Folloløpet  KM Lang Ås Ivar Maalen ivar.maalen@nmbu.no 95887777

09.09.2018
Ja Asker Askerløpet Tyrving Bjørn Henning Grandal bhg@finansavisen.no

7-9.09.2018
Nei

Kolbotn&Skimt

/Ås
Veteranmesterskapet Oppsal Petter Fure petterfure@hotmail.com 95446777

16.09.2018 Ja Heming Hemingløpet Asker Trond Rønneberg trroenne@online.no

mailto:grbernt@online.no
mailto:stein.blomseth@gmail.com
mailto:Egil-i@online.no
mailto:tla@a-2.no
mailto:tla@a-2.no
mailto:bhg@finansavisen.no
mailto:trroenne@online.no


Trimtex-løp 2018

Løp # Dato Navn-Arrangør Distanse Merknad

1 6. mai Østmarka 

OK,Trimtex

Lang for 

ungdomsklassene

Uttak unionmatch

2 15 mai IvarOløpet, KM 

Sprint

Sprint KM

3 3.juni Knut Valstads 

minneløp, Oppsal

Lang

4 9.juni Gromløpet 

Trimtex, KM 

Mellom

Mellom KM

5 19. august Romeriksløpet Lang

6 25.august Folloløpet  med 

trimtex KM Lang

Lang KM

7 9. september Asker løpet, 

Trimtex-løp

Lang

8 16.September Heming-løpet, 

Trimtex-avslutning

mellom



Uttak unionmatch

Dato

Unions

match 

uttak

Arrangør Løp

6.05.2018 x Østmarka Høydepunktet 

12.05.2018 x Nydalen Nydalten

13.05.2018 x OK Øst OK Øst



http://www.orientering.no/kretser/akershus-og-
oslo/kretsen/tekniskrad/

http://www.orientering.no/kretser/akershus-og-oslo/kretsen/tekniskrad/


1. Kvalitetssikring av o-arrangement, forts

Noen elementer

• VDG (Vegetasjon, Dyreliv og Grunneier)
• Kart

• Løyper
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Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold

til naturmiljø og rettighetshavere

• §1: …aksepterer øvrige organer/organisasjoner at o-

aktivitet i ulike former kan drives i alle områder og 

gjennom hele sesongen….

• §2.1: …Kontaktgruppa" forplikter seg til å informere

sine underliggende ledd om retningslinjenes innhold

og aktivt arbeide for at det etableres et fast 

samarbeid og faste samarbeidsrutiner bygd på disse

retningslinjene på fylkes- og kommunenivå

• §2.3: Kommunenivå O-lagene skal hvert år legge 

fram en samlet aktivitetsplan for organer/ 

organisasjoner ….



Mål og retningslinjer §5.11.1 (BYM forslag)

• Ved søknad kan Bymiljøetaten gi tillatelse til å 

arrangere idretts-, kultur og friluftsarrangementer.

– Ved vurderingen av om tillatelse skal gis, vil faktorer som 

størrelse på arrangementet, type arrangement og

belastningsgrad på naturen og området for øvrig, være

viktige. 

– Bymiljøetaten skal bestrebe seg på å medvirke til at 

arrangementer blir lagt til tider og steder som i minst mulig

grad virker belastende på friluftsliv, dyreliv og vegetasjon.

• I Søknader om orienteringskonkurranser og andre

arrangementer i dyrenes yngleperiode kan innvilges 

på de betingelser Bymiljøetaten fastsetter.
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Hva må arrangøren tenke på og når?
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NATURVERNFORBUNDET 
I OSLO OG AKERSHUS (NOA)

Hvor finner jeg informasjon om naturforhold?

• www.naturbase.no

• http://borchbio.no/narin/

• http://kilden.nibio.no

• http://artsdatabanken.no/artskart

• Spør biologer  www.sabima.no

• Spør naturvernlagene  www.noa.no

• Spør Fylkesmannen  www.fmoa.no

La naturen gå i arv!

http://www.naturbase.no/
http://borchbio.no/narin/
http://kilden.nibio.no/
http://artsdatabanken.no/artskart
http://www.sabima.no/
http://www.noa.no/
http://www.fmoa.no/


NATURVERNFORBUNDET 
I OSLO OG AKERSHUS (NOA)

Hvordan vurdere informasjonen?

• Biotoper av nasjonal verdi viktigere enn de øvrige

• Naturtypene viktigere enn MiS-figurene

• Truede arters levesteder (reir, hi, substrat …) 

viktigere enn øvrige arter

• Ulik toleranse – spør eksperter til råds!

La naturen gå i arv!



1. Kvalitetssikring av o-arrangement, forts

Noen elementer

• VDG

• Kart
• Løyper
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Regler for kartarbeid

• Gjeldende versjon vedtatt på Forbundstinget 2016. Finnes på

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

De viktigste endringene mht arrangement fra tidligere versjon:

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


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 (ISOM2017) 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
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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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mailto:havard.tveite@nmbu.no


Kartmålestokk

• På lokale løp (KM, K-løp, Nærløp, treninger) gir en nå generell 

tillatelse til bruk av 1:10 000 også for langdistanse.

• For de viktigste konkurransene er det nå åpnet for å bruke 

målestokk 1:10 000 for langdistansen. Dette gjelder NM, 

norgescup, testløp.

• For veteranklasser kan forstørrelse brukes (1:5000 /1:7500)
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Fra TD-instruksen

4. Sjekke kartkvaliteten og at kartet er godkjent av kretsen, 

Konkurransereglenes punkt 18.1.2 og regler for kartarbeid punkt 8.  

Det skal kontrolleres er at kvaliteten på løpskartet, som løperne får 

utdelt, blir tilfredsstillende. Regler for kartarbeid 8.3: «For å kunne 

benytte annet enn offsettrykk til K-løp må kartet trykkes av en autorisert 

produsent.»

Se mer informasjon på http://www.orientering.no/om-idretten/kart/print-

av-kart/

http://www.orientering.no/om-idretten/kart/print-av-kart/


Dato Arrangør Løp Sted/Kart
Status

VDG Kartgodkjenning

12.04.2018 Bækkelaget KM natt Brannfjell Kart ikke mottatt

01.05.2018 Ås Kvist-Kvaset Eldor? Godkjent 2017

6.05.2018 Østmarka Høydepunktet Rælingåsen Kart anmeldt

12.05.2018 Nydalen Nydalten

13.05.2018 OK Øst OK Øst
Eksismoa-
Langfallåsen

Godkjent

15.05.2018 Tyrving KM Sprint Ivar o-løpet Sandvika

02.06.2018 Oppsal 15-Stafetten Skullerud

3.06.2018
Oppsal

Knut Valstads 

minneløp
Skullerud

9.06.2018 Lillomarka KM Mellom Gromløpet Slengfu

19.08.2018 Raumar Romeriksløpet Staviåsen

25.08.2018 Måren Folloløpet  KM Lang Svestadtjern

09.09.2018 Asker Askerløpet Solli Til godkjenning

7-9.09.2018
Kolbotn&Skimt

/Ås
Veteranmesterskapet

Smerta/

NMBU-

parken
16.09.2018 Heming Hemingløpet

Status VDG og kartgodkjenning løp 2018



1. Kvalitetssikring av o-arrangement, forts

Noen elementer

• VDG

• Kart

• Løyper
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Løypelegging
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Mange lysark er hentet fra Håkon Løvli’s

presentasjoner på tre ulike løypelegger-

seminar i 2015 og fra Dag Ausen’s

presentasjon fra løypeleggingsseminar på 

Kompetansehelgen 2017

http://orientering.no/media/filer_public/fd/d1/fdd1c0a9-83c1-4624-a1bf-816a89530a53/seminar_f_hvordan_legge_gode_loyper_i_praksis.pdf










«Pensumlitteratur»

http://orientering.no/media/filer_public/02/d9/02d9ce53-d416-492a-a796-

a5864cd15590/nof_riktige_loyper_for_barn_og_ungdom_2016.pdf

http://orientering.no/media/filer_public/02/d9/02d9ce53-d416-492a-a796-a5864cd15590/nof_riktige_loyper_for_barn_og_ungdom_2016.pdf




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



N-løyper



N - løyper 

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

En N-løper forventes å kunne:

- Ferdes i terrenget

- Forstå de grunnleggende karttegnene

- Orientere kartet

- Orientere etter ledelinjesystemet

- Ta korte avstikkere fra ledelinjesystemet



N - løyper forts.

• I konkurransereglene:

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)





N-åpen og 11-12N i samme løype









C - løyper 



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
• - Kompassteknikk – hvordan bruke kompasset
• - Kutte mellom ledelinjer
• - Finorientere på korte strekk med kompass
• - Grov retningsorientering inntil 2-300 meter mellom ledelinjer
• - Grunnleggende høydekurveforståelse (kolle, hvor det går opp 

og ned)
• - Forstå hva holdepunkter er
• - Forstå og bruke angrepspunkt (siste sikre)
• - Enkel avstandsbedømming



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)





C – løype? ..og for hvilke aldre? 



C - løyper for ulike aldre







B-løyper





Alderstilpassing av A-løyper



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


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.









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!



Gode sprintløyper kan 

legges i et «veikryss i 

Telemark»!



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



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



Langdistanse



Langdistanse



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



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.



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!



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

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




Finpuss i løypetegning



Bruk av overtrykkseffekt

Uten overtrykk Med overtrykk



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».



Løpsadministrasjon og tidtaking
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http://eventor.orientering.no/EventAdmin
http://eventor.orientering.no/EventAdmin


Lover og regler
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Konkurransereglene

• Gjeldende versjon vedtatt på KLM 2016 finnes 
via:

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


Del 2: Arbeidet som teknisk delegert (TD)
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Nyttig lesestoff for både arrangør og TD

Finnes på http://www.orientering.no/arrangor/Sider/default.aspxFinnes på http://www.orientering.no/arrangor/Sider/default.aspx
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Oppdatert 2016

http://www.orientering.no/arrangor/Sider/default.aspx
http://www.orientering.no/arrangor/Sider/default.aspx


Nyttige tips i FlexO

www.flexolop.no
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http://www.flexolop.no/


Om Arrangørveileder

96

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. Ansvar for koordinering

av kart og løyper i VC 2018 og VM 2019.



Arrangørveileder innhold
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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)
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TD-arbeid i AOOK
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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.



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 i konkurransereglene. Sørg 
for at dette er dokumentert i skjema som følger kartet.

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. Sjekke kartkvaliteten og at kartet er godkjent av 
kretsen, Konkurransereglenes punkt 18.1.2 og 
regler for kartarbeid punkt 8.  

Det skal kontrolleres er at kvaliteten på løpskartet, 
som løperne får utdelt, blir tilfredsstillende. Regler 
for kartarbeid 8.3: «For å kunne benytte annet enn 
offsettrykk til K-løp må kartet trykkes av en 
autorisert produsent.»
Se mer informasjon på 
http://www.orientering.no/om-idretten/kart/print-
av-kart/

http://www.orientering.no/om-idretten/kart/print-av-kart/


5.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.



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-2016.pdf
Se også 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/Competition-Rules-for-IOF-Foot-Orienteering-Events-2016.pdf
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/Guidelines-for-Course-Planning-World-Class-Events_v2.pdf


6.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. 



7.Kontrollere postplassering og postbeskrivelser før løypene trykkes.

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

9.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.

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

11.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: http://orientering.no/kretser/akershus-og-
oslo/aktivitet/trimtex-cup/

http://orientering.no/kretser/akershus-og-oslo/aktivitet/trimtex-cup/


AOOK’s (forenklede) kontrollskjema
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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

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

være
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