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Til Klubber og kretser v/leder       16.03.2021 

 

Forlenger obligatorisk utprøving klasse- og løypetilbud 2021 
 

De nye klasse- og løypenivåene som ble testet ut i 2020, forlenges med et nytt obligatorisk 

prøveår i 2021 for alle NA og K-løp. Vedtatt på kretsledermøtet 7. nov. 2020  

 

Flg. punkter ble lagt til grunn for forslaget og vedtaket til KLM 2020:  

• Årets sesong (2020) har vært såpass spesiell og mange har deltatt mindre enn normalt og 
også kun lokalt.  

• Vi ønsker flere arrangører til å gjennomføre NA og K- løp med bruk av klassene.  

• Gi flere i organisasjonen og flere deltakere mulighet til å bli kjent med klassene. 

• Få en mulighet til å teste ut direktepåmelding på arena, noe som kanskje vil øke deltakelsen i 
flere av de åpne klassene, f.eks. nye foreldre og sjåfører til N2- åpen 17-  

• Gir oss en mulighet til å gjøre finpuss i informasjonen og i klasseoppsett (noen få arrangører 
har hatt avvik i betegnelsen på klasser og skrivemåte)  

Protokoll KLM kan i helhet leses HER   

 

Innspill som kom inn i løpet av 2020 og forslag til justeringer som kom på KLM 2020 vil 

sammen med innspill i 2021 bli tatt med i evalueringsprosessen fram mot KLM høsten 2021.  

 

Det er pr i dag ikke gjort vedtak om justeringer i nåværende konkurranseregler. Det vil være 

mer riktig å gjøre dette på grunnlag av utprøving og erfaringer, noe som aktuelle utvalg i 

forbundet vil følge opp.  

 

Vi ber også om at klubber og kretser bidrar til å gjøre dette godt kjent. 

Nytt klasse- og løypetilbud 2020 - 2021 legges på orientering.no, under Lover og regler - 

konkurranseregler HER.  

 

 Følgende er gjort i Eventors klasseregister: 
- Klasse -10 er endret til 9-10 (hovedklasse, en for hvert kjønn) 

 

Nye obligatoriske åpne klasser i 2020 - 2021. De er laget som direkteklasser (betyr at en kan 

melde seg på uten klubbtilhørighet)  
- N-åpen (klassen er ikke ny)  
- N2- åpen 10-16 
- N2- åpen 17- 
- C-åpen 10-16 
- C-åpen 17- 
- B-åpen 10-16 
- B-åpen 17- 
- AK-åpen 

- AL-åpen 

Alle åpne klasser er felles for begge kjønn. Disse klassene er opprettet i Eventors 

klasseregister og kommer opp som valg nr. 1-9 i standard klasseoppsettet.  

 

http://www.orientering.no/forbund/kretsledermotet/
http://www.orientering.no/forbund/lover-og-regler/
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Flg. klasser er fjernet fra Eventors standard klasseoppsett:  

D/H: 11-12N, 13-16N, 13-16C, 15-16B, 17-20B, 17-N, 17-C, 17-B, Utvikling N, Utvikling C, Utvikling B. 

Husk alltid å sjekke listevisning for klasser i Eventor når klassene legges inn i løpet!  

 

Tidtaking og visning av resultater i yngre klasser og åpne klasser  

Som en konsekvens av og tilpasning til «NIFs Barneidrettsbestemmelser» så er det behov 

for å presisere presentasjon av resultater i o-løp. 

 
- For klasse N-åpen skal det i alle resultatlister kun vises «deltatt eller fullført». 
- For klasse D og H 9-10 skal alle resultater være «urangert». 
- For klassene N2- åpen 10-16, C- åpen 10-16 og B- åpen 10-16 skal det være «urangert».  

 

Riktig visning i Eventor 

For at Eventor skal vise resultatene riktig så må en for alle løp sjekke i «egenskaper for 

klasse» at resultatlistetype er satt riktig (bilde 1 og bilde 2) 

 

 

 

Tidtakingsprogram 

Også i tidtakingsprogrammene så må en spesifisere riktig listevisning for de klassene som 

skal ha deltatt eller urangert. 

For eTiming er dette satt som standard i de nyeste versjonene for klassene N-åpen og 9 -10. 

For Brikkesys er det i nyeste versjon 2019 satt som standard samme visning som i Eventor, 

dvs. at programmet importerer det samme som vises i Eventor. Alltid lurt av arrangør å 

sjekke dette. 

 

Spørsmål, - ta kontakt med en av flg.personer:  

Jan Arild Johnsen, arrangementsansvarlig, JanArild.Johnsen@orientering.no   

Lene Kinneberg, leder arb.gruppe nytt klasse- og løypetilbud, lene.kinneberg@orientering.no  

 

Vennlig hilsen 

Norges Orienteringsforbund 

 

Jan Arild Johnsen      Lene Kinneberg  

arrangementsansvarlig     fagkonsulent kompetanse og bredde 

mailto:JanArild.Johnsen@orientering.no
mailto:lene.kinneberg@orientering.no
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Klasser- og løypetilbud i 2020 - 2021  
  
Nye Klasser og løypenivå i orienteringsløp  
Forlenget utprøving for alle NA- og K-løp i 2021. Vedtak Kretsledermøte (KLM) 7. nov. 2020. 
Obligatorisk prøveår i 2020 for alle NA- og K-løp. Vedtak Kretsledermøte (KLM) 8. nov. 2019.  
 
  

Åpne klasser            

Klasse-betegnelse  For hvem  
Løype 
Nivå  

Kommentar 
vanskegrad  

Resultatvisning   
   Eventor   

Premiering  

N- åpen   alle  N 1  
veldig lett 
nybegynner  

Nei   
deltatt   

alle  

N2- åpen 10-16  10-16 år  N 2  lett nybegynner  urangert   alle  
N2- åpen 17-  17 år-  N 2  lett nybegynner  ja  ikke påkrevd   
C- åpen 10-16  10-16 år   C  nokså lett  urangert   alle  
C- åpen 17-  17 år-  C  nokså lett  ja  ikke påkrevd  
B- åpen 10-16  10-16 år  B  middels  urangert   alle  
B- åpen 17-  17 år-  B  middels  ja  ikke påkrevd  

AK- åpen   14 år-  A  krevende  ja  ikke påkrevd  
AL- åpen   14 år-  A  krevende  ja  ikke påkrevd  
  
Åpne klasser skal erstatte flg. klasser:   
D/H11-12N, D/H 13-16N, D/H 13-16C, D/H 15-16B, D/H 17-20B, D/H 17-N, D/H 17-C, D/H 17-B.  
 

Flg. skal gjelde for åpne klasser:   
• Alle åpne klasser skal ha tilbud om direktepåmelding på arena.  
• Arrangør kan opprette kort og lang løype på flere nivå.  
• Fri start fra første ordinære start. N-åpen kan starte 1 time før ordinær start.  
• Klasser er ikke delt på kjønn.  
• Tillatt med samløping og skygge / ledsager.  
• Kart for N-åpen, N2-åpen 10-16, N2 åpen 17- og C- åpen 10-16 deles ut på arena. Øvrige 

åpne klasser får kart på start.  (for øvrig får aldersklasser opp til og med 12 år kart på arena)  
  

Aldersklasser   
barn og ungdom   

  

Klasse  Nivå    

D/H 9-10  N 2  

D/H -10 endres til D/H 9-10 med begrunnelse i 
barneidrettsbestemmelsene.  
D/H 9-10 skal tilbys N2-nivå.  De skal gis en annen løype enn N-åpen.  
Urangert resultater og full premiering. 

D/H 11-12  C    
For øvrige aldersklasser barn og ungdom er det ingen endringer jrf. dagens 
regelverk.  

D/H 13-14  B  

D/H 15-16  A  

D/H 17-18  A  
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D/H 19-20  A  

Nærmere forklaring for Åpne klasser:  
  

• Nye klasser skal erstatte D/H: 11-12N, 13-16N, 13-16C, 15-16B, 17-20B, 17-N,17-C,17-B.   
• De «gamle» klassene forsvinner som valg i Eventor. De nye åpne klassene finnes som valg i 

kategorien direkteklasser.    
• Åpne klasser skal markedsføres som et direkte påmeldingstilbud både i innbydelsen 

og i Eventor.  
  

• Klassene N2-, C- og B-åpen er delt under og over 16 år.  Nedre aldersgrense 10 år.  Dette 
bl.a. m.h.t. barneidrettsbestemmelsene og regler for resultatlistvisning som skal følges.   
 

• For alle opp til og med 16 år i åpne klasser skal det være premiering. Det kan være lik 
premie.   

  
• For A kort (AK) og A lang (AL) - åpen så settes nedre alder 14 år.  Det gir 14 åringer en 

mulighet til å prøve A-nivå i åpen klasse.   
• Pr i dag så er det fri start i alle direkteklasser, så dette videreføres i åpne-klasser.  

  
• Samløping og skygge/veiledning skal være lov i åpne klasser. Det er i praksis slik i dagens 

direkteklasser.   
• Klasser er ikke delt på kjønn, tilsvarende dagens direkteklasser.  

  
• Kart for N-åpen, N2-åpen 10-16, N2 åpen 17- og C- åpen 10-16 deles ut på arena. Øvrige 

åpne klasser får kart på start.  (Ordinære aldersklasser opp til og med 12 år får kart på 
arena jrf dagens regelverk)  
  

 Begrunnelse for forslaget:   
• Få en enklere og mer entydig betegnelse på klasser, et system som benevnes likt i alle NA- og 

K-løp og er gjenkjennelig fra løp til løp. Dette må følges opp med god informasjon i alle ledd i 
organisasjonen.   

• Forenkle med færre klasser og enklere å forstå for nye.  
• Tørre å forsøke noe nytt som bl.a. kan bidra til forenkling, flere deltakere og raskere 

mestring.   
  
Forutsetter:   
Eventor og tidtakersystemer må tilpasses slik at det blir enkelt i forhold til valg og evt.  begrensninger 
og visning i resultatlister. Dette vil bli fulgt opp at forbundet ved arrangementsansvarlig.   
  
 Vedtak:   
Sak 7.2 KLM, Oppfølging av klasse- og løypetilbud:   
Forslaget ble lagt fram for KLM den 8. november 2019 og ble vedtatt med noen tilpasninger som 
et obligatorisk prøveår i alle NA og K-løp i 2020 før et endelig vedtak kan gjøres.    

Forlenget obligatorisk utprøving for alle NA- og K-løp i 2021. Vedtak Kretsledermøte 7. nov. 2020. 

 

En obligatorisk utprøving vil gi mulighet for et bedre grunnlag for å vurdere erfaringene.    


