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          Oslo 10.02.2023 

Til klubbene v/leder  
kopi kretsene  
 

Utlysning aktivitetsmidler KLUBB 2023  

Under følger informasjon om tiltak og prosjekter det kan søkes på i 2023. 

Informasjonen legges ut på orientering.no: HER  

Søknadsfrist 20. mars! 

Søknad fylles ut i elektronisk skjema i Enalyzer: https://surveys.enalyzer.com?pid=b6du7c3m  

 

Før utfylling anbefaler vi å ha en konkret plan for tiltakene dere skal søke på da det vil være til hjelp 

ved utfylling av søknaden.   

• Klubben skal kun levere en (1) elektronisk søknad som inkluderer alle tiltak det søkes om  

• Husk å be om kvittering (kopi) før du avslutter søknaden. Da er det mulig å åpne søknaden 

igjen for å gjøre endringer fram til søknadsfristen 

• klubbene får tilsagn på tilskuddsbeløp i uke 15    

 

 Rapportering  
• Rapporteringsfrist er 10. november 2023 

• Utbetaling av tilskuddet skjer på grunnlag av enkel rapportering i Enalyzer  

• Det levers kun en samlet rapport som inkluderer alle tiltak som har fått tilskudd via søknaden 
i Enalyzer 

• I rapporten er det viktig at antall deltakere oppgis   

• Link til rapportskjema blir sendt alle som får tilsagn om tilskudd   

 
Spørsmål om tilskuddsordningene rettes til: Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no 
 
Spesifikt for flg. tiltak: 
Grønne turer for alle, Ninni Jonsson, ninni.jonsson@orientering.no  

Paraorientering og inkludering, Lone Brochmann, LoneKarin.Brochmann@orientering.no  

Verdens Orienteringsdag, Skole- og rekr.prosjektet, Henning B Carlsen henningbratland.carlsen@orientering.no  

 

Norges Orienteringsforbund ser fram mot gjennomføring av mange gode aktiviteter i friluft i 2023.  
Lykke til med planlegging og gjennomføring av gode, inkluderende og utviklende aktiviteter.   
 
Vennlig hilsen 
Norges Orienteringsforbund 
 
Lene Kinneberg   
Fagkonsulent kompetanse og breddeidrett   

http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/
https://surveys.enalyzer.com/?pid=b6du7c3m
mailto:lene.kinneberg@orientering.no
mailto:ninni.jonsson@orientering.no
mailto:LoneKarin.Brochmann@orientering.no
mailto:henningbratland.carlsen@orientering.no
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Klubber kan søke aktivitetsmidler til følgende tiltak/prosjekter   

NB! Det kan ikke søkes tilskudd til samme aktivitet under flere tiltak. 
 
Aktivitetscamp/leir barn og unge (8 - 14 år) 

• Lokal camp/leir arrangert på dagtid eller med overnatting og varighet fra 1 til 3 dager   

• Samarbeid gjerne med naboklubb og/eller annen organisasjon 

• Legg opp til miljøskapende aktiviteter og varierte orienteringsøvelser med vekt på å 
inkludere nye 

• Vi oppfordrer til lav deltakeravgift slik at kostnad ikke blir en hindring for deltakelse    

• Det gis et ekstra tilskudd til klubber som har konkrete tiltak for å inkludere personer med 
innvandrerbakgrunn  
 
Tilskudd vil ikke bli gitt til klubbturer utenlands eller turer/reiser til konkurranser.   

  

Sommer-o-skole barn og unge (8 - 14 år)  
• Lokal camp i skolens sommerferie    

• Arrangeres på dagtid med varighet fra 2 til 5 dager 

• Benytt skolegårdskart eller nærkart der det legges opp til enkle og varierte o-aktiviteter 

• I tillegg vektlegge andre morsomme og sosiale aktiviteter i friluft 

• Vi oppfordrer til å benytte unge som instruktører/ledere og at et tilskudd kan brukes til 
honorar  

• Vi oppfordrer spesielt til å invitere og inkludere nye i orientering 

• Det gis et ekstra tilskudd til klubber som har konkrete tiltak for å inkludere personer med 
innvandrerbakgrunn  

 

Paraorientering (orientering for personer med funksjonsnedsettelse) 

Det kan søkes om støtte til konkrete tiltak rettet mot inkludering av målgruppen, eller til utviklende 

tiltak for både eksisterende og/eller nye aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse i klubbene. 

 
Arrangere kurs i kart og kompass (for ungdom/voksne) 

• Klubber kan søke tilskudd til å arrangere enkle, praktiske kurs/opplæring i kart og kompass 
for målgruppen ungdom og voksne (fra 13 år og eldre) 

• Kurs med minimum varighet på 2 timer (kan være en eller flere dager/kvelder) 

• Skal inneholde grunnleggende innføring i enkel kartforståelse og bruk av kompass 

• Kurset kan ha en teoretisk innføring først, fysisk eller digitalt. Skal deretter følges opp med en 

praktisk opplæring utendørs 

• Bruk av egne eller innleide veiledere/instruktører – et tilskudd kan f.eks. brukes til honorar       

• Det gis et ekstra tilskudd til klubber som har konkrete tiltak for å inkludere personer med 
innvandrerbakgrunn  

Eksempel på mal og presentasjon for innhold i et kurs finnes på orientering.no, HER 

 

Det gis ikke tilskudd til de ordinære treningskveldene med nybegynneropplæring for barn. 

 

http://www.orientering.no/laering/kurs-i-kart-og-kompass/
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Verdens Orienteringsdag (17. - 23. mai)   
Hovedintensjonen er at deltakerne får inspirerende orienteringsopplevelser og at idretten blir  
kjent for flere. Følgende kriterier må oppfylles for å få utbetalt tilskudd:  
  

• Klubben arrangerer ett eller flere egne aktiviteter på ettermiddagstid, som et frittstående 
arrangement eller som et tillegg til eksisterende aktivitet. De skal være lett tilgjengelige, 
tilrettelagt for alle, har lavterskel/opplæringspreg og være godt markedsført.  

• Klubben kan legge til rette for aktiviteter som skoler gjennomfører på egenhånd, alternativt 
samarbeide med skoler om gjennomføring av aktiviteter i skoletiden.  

• Alle arrangementer og antall deltakere skal registreres på www.worldorienteeringday.com   

 

Aktivitetstiltak rettet mot personer med innvandrerbakgrunn  
Det kan gis støtte til klubber som ønsker å ha tiltak rettet mot personer med innvandrerbakgrunn. 
Eksempler på tiltak det kan søkes om er: 

• Bli kjent der du bor med orientering 

• Dagsturer/fellesturer med turorientering 

• Aktivitetsdager i samarbeid med lokale interesseorganisasjoner 
I søknadsskjema beskrives tiltaket og hvordan dere skal nå ut til målgruppen 
 

 

Andre aktivitetstilskudd fra Norges Orienteringsforbund 2023  

Sats UNGt arrangement   
Norges Orienteringsforbund inviterer klubbene til stimuleringstiltak rettet mot unge arrangører i 
alder 14-25 år.  
Formålet med tiltaket er å engasjere, motivere og stimulere unge til å være arrangører av enkle 
lokale og regionale orienteringsarrangement, spesielt for barn og ungdom.  
De beste sats UNGt arrangementene i perioden 1. april til 15. oktober 2023 vil bli premiert i form av 
klubbtilskudd som skal øremerkes tiltak/aktivitet for de unge i klubben.  
Mer informasjon og lenke til eget søknadskjema her: Sats UNGt arrangement 2023  
 
 

Skole- og rekrutteringsprosjektet 2023 
Klubber som ikke søkte innen første frist som var 1. februar får en ny sjanse til å være med på 
prosjektet ved å levere søknad innen 20. mars. Gå til søknadsskjema 
 
Alle klubber kan søke om: 

• Tilskudd til nye eller oppdaterte skolegårdskart og sprintkart egnet for bruk i skoletiden 

• Tilskudd til grønne turer (TurO) egnet for bruk i skoletiden 

• Rekrutteringsbanner 1-2-3 

• Kurs for skole 

• Aktivitetskurs for klubb 

 

http://www.worldorienteeringday.com/
http://www.orientering.no/media/filer_public/fd/4a/fd4a5120-260a-4ec9-be09-4488a99c1c2a/sats_ungt-_arrangement_2023_orientering__utlysning.pdf
http://www.orientering.no/media/filer_public/fd/4a/fd4a5120-260a-4ec9-be09-4488a99c1c2a/sats_ungt-_arrangement_2023_orientering__utlysning.pdf
https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=7qbbu4ka
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Grønne turer for alle     
Det sendes ikke inn søknad    

Tilskuddspotten blir fordelt på de arrangører som legger ut sine «Grønne turer for alle» til gratis 

nedlasting på turorientering.no innen 1. august, og som oppfyller følgende kriterier:  

• Alle nye arrangører av «Grønne turer for alle» må ha minimum 1 Grønn tur for alle 

• Tidligere arrangører av «Grønne turer for alle» må ha minimum 3 grønne turer for alle  

• Turene skal følge stier/veier og ha postplasseringer som enkelt kan nåes med rullestol og 
barnevogn 

• Turene skal merkes med symbol for rullestol og barnevogn på turorientering.no 
• Postplasseringene som benyttes skal ikke være de samme som i stolpejakten   

• Logo for Grønn tur og Miljødirektoratet skal med på kart(ene). Logo finnes nederst på NOFs 
hjemmeside for tur-o-arrangører: HER  

Arrangører som har flere «Grønne turer for alle» enn minstekravet vil kunne få høyere 
tilskuddsbeløp.  
Dersom turene starter etter 1. august så trenger turene ikke å være publisert, men kartet må ligge 
klart til publisering.  
Vi tilbyr også postmerker for «Grønne turer for alle» som klubber kan bestille gratis. Les mer her: 
Postmerker «Grønne turer for alle»  

Utbetaling tilskudd og rapportering: Klubbene får oppgitt sitt tilskuddsbeløp innen 31. august og 
utbetaling deretter. Rapportering skjer på slutten av året.  
  
 

Fadderordning  
Det gis økonomisk tilskudd og oppfølging til klubber som ønsker å opprette/fortsette en 

fadderordning for å inkludere personer med innvandrerbakgrunn inn i klubben 

• Klubbene må selv finne faddere blant sine medlemmer 

• Det skal arrangeres rekrutteringsdager, enten konkret for målgruppen eller der målgruppen 
blir inkludert inn i aktivitet 

• Deltagere får tilbud om fadder som følger opp i etterkant 

• Mer info om ordningen blir sendt ut, men klubber som allerede nå ønsker å delta i 2023 kan 
sende en henvendelse til lonekarin.brochmann@orientering.no  
 

Kulturminner (KulturO)  
Norges Orienteringsforbund ønsker at det i år gjøres en forandring på den tradisjonelle Finn Fram 
dagen og at klubbene satser ekstra på aktiviteter der kulturminner står i fokus. F.eks. «kulturskatter» 
som man finner ved hjelp av kart og kompass og ved registrering av QR-kode på posten så kan man 
lese mer om den lokale historien. 
Det blir ikke gitt økonomisk tilskudd eller deltakerpremier til dette formålet i år. Klubber som ble 
tildelt materiellpakke for Finn Fram dag i 2022 blir oppfordret til å bruke materiellet aktivt.  Vi har 
fortsatt noen få materiellpakker igjen som vi deler ut gratis til klubber som ikke har fått. Først til 
mølla! Ta kontakt med ninni.jonsson@orientering.no 
Det vil komme mer info og beskrivelse av dette tiltaket senere.  

http://orientering.no/om-idretten/tur-o-arrangorer/
http://orientering.no/media/filer_public/5a/d3/5ad3019e-dd62-4bd0-b05e-c04fe60a474f/gronne_turer_for_alle_-_postmerker_bestilling_klubb_feb_2022.pdf
http://orientering.no/media/filer_public/5a/d3/5ad3019e-dd62-4bd0-b05e-c04fe60a474f/gronne_turer_for_alle_-_postmerker_bestilling_klubb_feb_2022.pdf
mailto:lonekarin.brochmann@orientering.no
mailto:ninni.jonsson@orientering.no
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Norges Orienteringsforbund har i tillegg til direkte tilskudd også tilbud om klubbutvikling, aktivitets- 

og kompetansegivende tiltak og kurs til klubber og kretser og dekker kostnader knyttet til disse. 

Annonsering av åpne kurs/aktiviteter fra Norges Orienteringsforbund legges ut HER  

 

Andre støtteordninger i idretten generelt i 2023  
Det finnes i tillegg mange støtte- og tilskuddsordninger for idretten som kan være aktuelle å søke på. 

Les mer om nasjonale og regionale ordninger og tilskuddsordninger på Norges Orienteringsforbund 

sin side HER .  

Se også informasjon om tilskuddsordninger på Norges Idrettsforbund sin nettside HER .  

I tillegg anbefaler vi å sjekke ut lokale tilskuddsordninger.  

 

 

 

 

https://eventor.orientering.no/Activities?organisationId=2
http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

