
 
 
 
 
Referat fra kretsledermøte 08.11.2022 (Google meeting) 
 

Tidspunkt: Tirsdag 8. november 2022 kl.20:00 – 21:40 

 

Deltakere (13stk): 
Akershus og Oslo         Dag Kolberg 

Bohuslän-dal                Tomas Carlsson 

Bohuslän-dal                Tomas Johansson 

Buskerud                       Ingrid Bergan 

Buskerud                       Ingjerd Sommerstad 

Göteborg                       Kristoffer Sideby 

Göteborg                       Anders Lamm 

Halland-Skåne              Linnea Gustafsson 

Mjøs-O                         Torbjørn Kravdal 

Mjøs-O                         Solveig Sørlien Stenberg 

Västergötland               Magnus Sundmark 

Østfold                          Håvard Wedege 

Arrangør 2023              Erling Søyland (FSK) 

 

 

Tema for møtet: 

 

Arrangør for Unionsmatchen 2023, Fredrikstad Skiklubb (Østfold O-krets), hadde løftet fram 

tre spørsmål vedrørende gjennomføring av Unionsmatchen 2023, og reglement for 

Unionsmatchen.  

 



Flere kretser/län ønsket et møte for å diskutere alternativer for gjennomføring av 

arrangementet med tanke på deltakerantall, påmeldingsfrist og prisjustering for 

arrangementet. 

 

Møteplan: 

 

1. Kort velkommen fra møtevert Østfold O-krets. 

2. Kort presentasjon fra arrangør 2023 om aktuelle problemstillinger (Se vedlagt 

presentasjon) 

3. Diskusjon rundt 3 hovedspørsmål: 

1. Skal deltakerbegrensningen på 10 deltakere pr. krets pr. klasse opprettholdes, eller 

skal det åpnes for fri påmelding, eventuelt andre grenser? 

2. Øke påmeldingsfrist til 14 dager før arrangement? 

3. Prisjustering av kommende arrangement? 

 

Skal det åpnes for flere deltakere i Unionsmatchen? 

 

Diskusjon: 

 

Mot endring: 

 

Västergötland er skeptiske til å endre på konseptet, grunnet at konseptet med 

deltakerbegrensning gjør Unionsmatchen unikt, og gjør at det skiller seg fra andre 

arrangement. 

 

En deltakerbergensing slik nåværende regler vil skape forutsigbarhet, og gjøre det enklere å 

planlegge arrangementet lengre tid i forveien. En større økning av deltakerantall vil også gjøre 

det vanskeligere å få mindre klubber til å kunne arrangere, og det blir vanskeligere for 

arrangør å finne en egnet skog, da hensynet til vilt i den perioden arrangementet arrangeres, er 

særlig viktig.  

 

En økning av deltakerantallet forvansker arrangørjobben. Det blir mer krevende for arrangør å 

finne bosted til alle deltakere, og ordne servering av mat til alle deltakere. 

 



Oslo og Akershus ønsker ikke en økning av deltakerantallet. Også Oslo og Akershus viser til 

hensynet til vilt i kalveperioden. Videre vil en større økning av deltakerantallet gjør det 

vanskeligere for arrangør. En økning vil forvanske logistikken ved arrangementet. De viser 

også til at kostnaden for krets vil øke betydelig. Flere drakter, busser, o.l. vil øke kostnaden 

ved Unionsmatchen for kretsene. 

 

Viktig med konsistente regler, da det skaper forutsigbarhet for arrangør. Med et for stort 

deltakerantall vil kretser potensielt ikke kunne arrangere, da det vil være vanskelig å 

innlosjere alle deltakere på egnet og samlet sted. Henviser til viktigheten av at deltakerne fra 

alle kretser bor og spiser sammen under arrangementet, da det sosiale ved Unionsmatchen er 

det sentrale hensyn. 

 

Buskerud Har en utfordring med å fylle opp plassene, kan havne i en situasjon hvor kun noen 

få blir stående utenfor, men synes nåværende ordning er ok. 

 

For endring: 

 

Gøteborg viser til at det er ikke snakk om en eksplosiv økning, men muligheten for å kunne 

skape et godt tilbud for flere ungdommer. Det ble stilt spørsmål ved om orienteringsidretten 

har råd til å begrense deltakerantallet, med tanke på rekruttering til sporten. 

 

Foreslår mulighet til å åpne for muligheten til økning av deltakerantallet, men at kretsen kan 

selv bestemme egen begrensning for sin krets. 

 

Halland-Skåne viser til at antall deltakere vil la seg naturlig begrense av busskapasitet, og at 

en økning fra nåværende ikke vil by på problem. Viktig at kretser/län som har reist langt, er 

sikret overnatting. 

 

Bohuslän-dal Har selv problemer med å fylle opp antall deltakere, og ser derfor ikke noe 

problem ved å åpne for flere deltakere. 

 

Mjøs-O Har selv problemer med å fylle opp antall deltakere. Ser poenget i at det kan bli 

vanskeligere for arrangør ved en økning av antall deltakere, men er åpne for endring. 

 



Nøytral: 

Østfold hadde ingen stemmeberettigede til stedet, og kretssekretær valgte derfor å stemme 

blank, og holdt seg nøytral. 

 

Avstemning: 

 

Etter en diskusjon for eller imot endring, ble det gjort en avstemning om det skulle foretas en 

endring fra nåværende deltakerbegrensning: 

 

Spørsmål: Skal det åpnes for en endring av deltakerantallet til Unionsmatchen? 

 

For: 4 

Mjøs-O 

Gøteborg 

Bohuslän-dal 

Halland-Skåne      

 

Mot: 3 

Oslo og Akershus 

Västergötland 

Buskerud    

 

Blank: 1 

Østfold 

 

Avgjørelse: Det åpnes for endring av deltakerantallet. 

 

Formulering av ny regel for antall deltakere: 

 

Det ble løftet fram ulike forslag for hvordan et eventuelt nytt deltakerantall skulle fastsettes. 

Det ble påpekt fra flere kretser at det er svært viktig at alle deltakere bor sammen under 

arrangementet. Konseptet Unionsmatchen handler om å skape vennskap på tvers av kretser og 

landegrenser. Det er også ønskelig med klare regler for hvordan fremtidige arrangement skal 

arrangeres. Det ble vist til at det for arrangører kunne være noe ulike problemstillinger med 

tanke på kapasiteten ved skoler i Norge og i Sverige. 

 

Det ble konsensus om en formulering for antall deltakere som lyder slik: 
 



Norsk: Hver krets/län får ha fritt antall deltakere. Det er hver krets/län som selv bestemmer 

reglene for å få reise med sin krets/län. Arrangøren skal tilby overnatting og losji for alle 

deltakere i nærheten av hverandre. 

 

Svensk: Varje distrikt får åka med fritt antal deltagare. Det er varje distrikt som själva får 

bestämma regler för att få åka med sitt distrikt. Arrangören ska erbjuda boende och logi för 

alla deltagare nära varandra. 

 

Øke påmeldingsfrist til 14 dager før konkurransen, eventuelt andre forslag?  
 

Forslag: FSK ønsker ordinær påmeldingsfrist 14 dager før (antall deltakere), og 5 dager før 

for (navn og brikkenummer). Dagens regler sier 8 og 5 dager 

 

Vedtak: Det ble vedtatt at påmeldingsfrist for antall deltakere blir 14 dager før konkurranse, 

og at påmeldingsfrist for navn og brikkenummer er 5 dager før konkurransen.  
 

Prisjustering av årets Unionsmatch, og lage ramme for videre prisjustering for 
kommende arrangører. 
 

Forslag:  

Overnatting fred-søn:                          1100 kroner/sek 

Overnatting lør – søn:                         1000 kroner/sek 

Startkontigent individuell:                    125 kroner/sek 

Startkontigent Stafett:                           500 kroner/sek per.lag 

Treningskart:                                          30 kroner/sek 

Leiebrikke: Arrangøren kan fakturere kretser/distrikt for leiebrikke tilsvarende faktiske 

kostnader, begrenset oppad til kr/sek 50,- 

 

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt 

 

 

Halden 08.11.2022 

Håvard Wedege 

Kretssekretær Østfold O-krets 

 

 



 


