
Høstmøte i Oppland O-krets

Honne 18.oktober

Kl.18.00-19.30.



Agenda

• Terminliste

• Info om felles aktiviteter/samlinger 
med Hedmark O-krets

• Livelox, Purple pen og Brikkesys.

• Evt.



Terminlistearbeid

 Målet for kretsen er at vi skal klare å 
arrangere flere lokale løp.

 Samarbeid med Hedmark. Unngå 
kollisjoner. 

 KM arrangement?



Samlinger

 Kort info om det som har vært i 
sesongen 2016/2017.

 Sesongen 2017/2018

 Mjøs-O

 Samarbeid med Hedmark O-krets

 NOF`s Jenteprosjekt



Sesongen 2017/2018

OPPLAND OG HEDMARK O-KRETS - Felles treningssamlinger og arrangement sesong 
2018

Dato Arrangement Reise Overnatting Ansvar

7.-8. april Einarbusamling privatbiler Einarbu Mjøs-o
27.-29. april Tiomila buss Mjøs-o
26.-27. mai Unionsmatchen, Buskerud buss Mjøs-o
26.-27. mai NM sprint og sprintstafett Sandnes ?
juni Hovedløpssamling ? ?
4.-5. august Hovedløpet Kristiansand buss Hovedløpskontakter He+Opp
august NM-samling junior/senior ? ?
13.-16. sept. NM-uka Vegårshei ? ?
september Avslutning Nammo-cup ? Mjøs-o
september O-troll leir ifm. Nammo-cup privatbiler ? ?
21.-23. sept. O-Idol/NM stafett junior Sandefjord ? ?



Livelox, Purple pen, Brikkesys

 Nils Harald tar oss gjennom dette.



Evt.

• NOF`s kompetansehelg

• Brev fra Arne Okkenhaug

• NOF`s målsetning om 1%

• Forhåndsbetaling på løp. Eks. Blodslitet



Henging
• ”Henging” i orienteringsløypa

• Fra tid til annen dukker spørsmålet om henging som problemstilling opp i O-miljøet.

• Med de teknologiske nyvinningene med brikker og GPS-tracking fikk sporten verktøy som gjør det enklere å ”bevise” at løpere drar 
fordel av henging. Som en følge av dette, har vi også fått de første diskvalifikasjonene pga henging. Nå sist under NM mellom finale i 
Halden.

• Det reises også forslag om å stramme inn på reglene og innføre ”overvåking” for å komme problemet til livs.

• Sett fra mitt grasrotperspektiv, så har jeg følgende tanker om dette:

• -henging er selvsagt ikke akseptabelt, men har alltid forekommet, og vil alltid forekomme i en viss utstrekning.

• -ingen henger seg til seier, det handler om ”hederlige” plasseringer

• -selvjustis er lov, og er effektivt, har du hatt en ”skygge” i endel strekk, så sier du fra!

• I en situasjon der O-sporten har fullt opp av store utfordringer med oppslutning, manglende synlighet, krevende økonomi, for få 
arrangører osv. synes jeg det blir helt feil fokus å bruke ressurser på dette problemet.

• Det finnes mer enn nok utfordringer å ta tak i om vi ikke skal rote oss inn i en regeldiskusjon om dette, selv om teknologien gjør at vi 
har mulighet til det, i alle fall på de store løpa.

• Så kan det sikkert fremholdes at dette handler om de virkelige store løpa, mesterskap, og det stemmer selvsagt, det er der de
teknologiske ressursene er til stede slik at jukserne kan tas. Men, min bekymring er fokuset dette skaper i sporten generelt, dette vil 
lett skygge over andre utfordringer, og skape et inntrykk både innad og utad av en ganske utbredt form for juks i hele idretten vår. 
Og, all erfaring tilsier, at der fokuset er, der brukes også ressurser.

• Vi har ikke bruk for en slik negativ fokus!

• Legg derfor denne ballen død, slutt å bruke ressurser på dette. Bruk kreftene på alle de positive forholdene ved idretten vår, vi lever 
greit med at en og annen av og til henger seg til en bedre plassering enn vedkommende har fortjent.

• (de aller fleste andre idretter er heller ikke 100% rettferdige hele tida, noen har flaks, noen utnytter andre osv, dette må idretten 
leve med)

• Et lite apropos til slutt: For å bli mer synlig, skal vi framover ha flere ”først til mål-løp”, fellesstart og jaktstart. I slike løp blir 
problemstillingen med ”henging” og klyngeløping et ikketema.

• Arne Okkenhaug


