
   

     Side 1 av 4 

 
 

Evaluering flexoløp 2017 
Et pilotprosjekt i regi av forenklingsutvalget i Norges Orienteringsforbund  
Notat utarbeidet av Vigdis Hobøl med innspill fra utvalget og NOFs administrasjon 
Oktober 2017 
 
Bakgrunn 
Prosjektet ble startet opp av forenklingsutvalget til NOF. Utvalget ble satt ned av styret ved starten av denne 
tingperioden (sommeren 2016) og har vært ledet av Sondre S Gullord med Vigdis Hobøl som sekretær.  
 
Målet med flexoløp er å utarbeide et løpskonsept som kan gjøre arrangement i Norsk Orientering enklere å 
delta på og enklere å arrangere. Målet var også at konseptet kunne inspirere andre arrangører til gode 
løsninger for forenkling. Gjennom forenkling av arrangement ønsket man også å rekruttere nye arrangører.  
 
Gjennomføring av prosjektet 
Forenklingsutvalget var i førersetet i utvikling av konseptet og hentet innspill fra administrasjonen.  
 
Det ble utarbeidet et løpskonsept med kriterier for hva et flexoløp er med en tilhørende arrangørveileder på 
nett (flexoløp.no). Arrangører ble oppmuntret til å arrangere flexoløp ved at det ble satt av penger til en 
støtteordning. 
 
Utvalget innledet om konseptet på Norsk Orienterings kompetansehelg høsten 2016 og på møter i kretsene 
Telemark, Troms, Oppland, Buskerud og Akershus og Oslo vinteren 2016/2017. Alle kretsene som fikk besøk av 
styret på kretstinget fikk en kort innføring. 
 
Det ble tilbudt direkte arrangørhjelp i form av flexohjelperne på telefon/e-post og facebook. Dette ble i noen 
grad tatt i bruk av arrangører.  
 
Arrangerte løp 
I alt 79 arrangement ble registrert som flexoløp i 2017. Det ble registrert flexoløp i Troms, Sør-Trøndelag, 
Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo og Østfold.  
 
Foreløpig er arrangementene første halvdel av 2017 vurdert om de er støtteberettiget. 22 av 47 har fått tildelt 
støtte per deltaker. Av disse har 9 fått 100% støtte og 13 har fått 50% støtte basert på hvor godt de har oppfylt 
kravene. De 9 løpene som fikk 100% støtte har oppfylt tilnærmet alle krav mens de 13 løpene som har fått 50% 
støtte har gjort en reell innsats for å prøve ut konseptet flexoløp, men ikke oppfylt alle krav. En del arrangører 
har laget fine løp med mange flexo-trekk, men har ikke tatt inn startkontingent høyere enn 30,-. 
Startkontingent i tilnærmet riktig størrelse har vært et absolutt krav. 
 
10 arrangørklubber fikk støtte for å slippe til unge arrangører.  
 
Totalt ble det tildelt 37 970,- i arrangørstøtte første halvår. Det ble arrangert færre løp annet halvår og en god 
del av klubbene har nådd taket på 3000,- i arrangørstøtte for unge arrangører. Vi anslår at utbetalt støtte i 
2017 blir maks 60 000,-. 
 
Det er kun nærløp som har blitt arrangert som flexoløp. Det er til sammen 13 karuseller som har registrert ett 
eller flexoløp. 11 enkeltløp har registrert seg som flexoløp.  
 
Av de 79 registrerte løpene arrangeres 18 av løpene på søn- og helligdager.  Flesteparten av løpene arrangeres 
på ukedager. 
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Data nærløp 
Løpsrapporter til og med 31. juli viser følgende bilde av utviklingen av registrerte nærløp i Eventor. 
 

År Antall nærløp Deltakere nærløp 

2015 355 25 105 

2016 382 28 124 

2017 394 27 699 

 
 
Tilbakemelding fra arrangører 
Det ble gjennomført en liten spørreundersøkelse på e-post blant flexoløpsarrangører i oktober. 14 
arrangørklubber svarte. 
  
Arrangørklubbene var fornøyde med egne løp og var positive til å arrangere nye flexoløp. Arrangørmanualen 
opplevdes som nyttig. 
 
Alle arrangørene innfridde kravet om fri starttid. Et flertall av dem som svarte på undersøkelsen hadde ikke 
kontaktet lokalavis. 
 
Arrangørklubbene fordelte seg ganske jevnt over hele skalaen i spørsmålet om løpskonseptet bidrar til å gjøre 
det enklere å arrangere o-løp. Flertallet av respondentene mener konseptet bidrar til å gjøre det enklere å 
delta på o-løp.  
 
Enkelte av arrangørene mener det er for dyrt med startkontingent på 50,-/90,-. Inntrykket er at disse 
arrangørene primært ønsker å tilby treningsløp for egne medlemmer. 
   
Vurderinger fra forenklingsutvalget  
Overordnet er det positivt at det har vært mange flexoløp på terminlisten, men kun et fåtall arrangørene har 
fulgt opp alle kriteriene, og spesielt tiltak inn mot markedsføring har ikke vært godt nok gjennomført.  
 
Det er foreløpig ikke dokumentert at flexoløp-konseptet har økt antall o-løp og/eller deltakere. Vi kan likevel se 
at en del har oppgradert det som tidligere var klubbtreninger til flexoløp, og gjennom det åpnet opp for 
deltakelse fra allmennheten. Dette er positivt og kan på sikt føre til vekst.  
 
Spesielt gledelig er det store antallet unge arrangører som konseptet har ført med seg. 
 
Selv om flexoløp-konseptet ikke har vært en suksess på alle områder, har det kommet så mye godt ut av 
konseptet at utvalget ønsker å videreføre det i 2018. Med en spissing av kriteriene for 2018 basert på 
erfaringer fra 2017 mener utvalget at man i 2018 vil se tydeligere effekter av flexoløp-konseptet. Nedenfor er 
det gitt en detaljert vurdering på hva som fungerte bra og mindre bra. 
 
Følgende fungerte bra: 
 

 Konseptet har vært vellykket i den forstand at et betydelig antall arrangører har tatt i bruk konseptet. 
Det er positivt at det er en interesse for å teste ut et slikt konsept som har til hensikt å utvikle 
arrangementene våre.  

 Utvalget er veldig godt fornøyde med at mange av arrangørene involverte unge mennesker i 
nøkkelroller i arrangørstaben. Vi ønsker fortsatt fokus på dette videre.  

● En del flexoløp er løp som tidligere var treningsløp for egne medlemmer som nå er blitt åpnet for 
utenforstående. Dette er en utvikling vi ønsker. At arrangører har lagt ut innbydelse i Eventor tidlig 
samt åpnet for påmelding tidlig, synes vi også er positivt. Mangel på dette har ofte vært et problem 
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med nærløp, og en potensiell begrensning for deltakelse. Flexoløp-konseptet har også ført til flere o-
løp med frivillig forhåndspåmelding, noe utvalget mener er positivt.  

● Utvalget er fornøyd med at man har fått satt fokus på hvordan man kan forenkle arrangement av o-løp 
gjennom nettsiden flexolop.no, og at man har fått på plass en rekke oppskrifter for hvordan en person 
med lite erfaring som arrangør kan arrangere et o-løp. 

● Det ble gjort en grundig jobb internt i utvalget med hva man ønsket å endre med dagens o-løp, hvilke 
metoder man kunne bruke og utarbeidelsen av konseptet flexoløp. 

● Det ble lagt ned en betydelig innsats i markedsførings- og informasjonsarbeid for å gjøre konseptet 
kjent. Enkeltløp har blitt omtalt gjennom sesongen på orientering.no. Det er viktig å fortsette å 
markedsføre konseptet. Det må fremstå som en prioritering fra styre, administrasjon at vi ønsker 
dette konseptet.  

 
 
Følgende har fungert mindre bra: 
 

● Et fåtall av arrangørene oppfyller alle kravene, det er særlig informasjonsarbeidet ifm løpene som ikke 
er blitt gjennomført. Dette er skuffende siden dette var et av de aller viktigste punktene i konseptet i 
forhold til økt deltagelse. Utvalget mener at det er et stort uutnyttet potensiale i å få flere på o-løp 
gjennom at løp blir gjort kjent andre steder enn i Eventor. Mer målrettede og forenklede kriterier for 
informasjonsarbeid er planlagt i kravene for flexoløp for 2018.  

● Oppfølging av aktuelle flexoløpsarrangører burde vært enda bedre. Vi ville gjerne kommunisert enda 
bedre hvordan konsept og krav skulle hjelpe i den konkrete hverdagen i klubb. Dette kan delvis 
tilskrives at samspill med administrasjonen ikke ble prioritert høyt nok tidlig i prosessen, og er noe 
som må prioriteres videre. Kriteriene i forhold til informasjonsarbeid har utfordret erfarne arrangører. 
Mange arrangører trenger mer opplæring for å få uttelling for å opprette et facebookarrangement. Evt 
bør de involvere folk i klubben som kan dette bedre. Dette vil vi fokusere på i 2018. 

● Mange karuseller fattet interesse for løpskonseptet. Det har kommet opp en del spørsmål knytta til 
karusell, og fakturering av egne medlemmer som bør beskrives bedre i en eventuell neste runde. Vi 
tror mer synlige karuseller og løpsserier er et stort potensiale for hele o-bevegelsen som kan gi både 
økt aktivitet og flere medlemmer. Slike løp kan også inkludere bedriftsidrettsutøvere og på sikt styrke 
Norsk Orientering.   

● Blant flexoløpene som er registrert, er det relativt få helgeløp. Utvalget håpet flexoløp-konseptet 
kunne være med på å endre på trenden man har sett de siste årene med færre helgeløp og lavere 
deltagelse på o-løp i helgene. Dette gjennom at enkle løp med fleksibelt starttidspunkt, («O-løpet som 
ikke tar hele dagen.»), ble tilbudt i helger. Utvalget vurderer et ekstra tilskudd for flexoløp i helger.   

 
Vurderinger fra administrasjonen 
Arbeidet med flexoløp har gitt oss tettere kontakt med flere nær-o-løpsarrangører, og mange har hatt god 
hjelp av ressursene i flexoløp.  
 
Administrative ressurser i forbundet var lite involvert i utarbeiding av prosjektet. Dette har gjort at man har 
manglet bakgrunnen for å kunne kommunisere effektivt med arrangørene om deres spørsmål.  
 
Administrasjonen er opptatt av at arrangørene bør ha et mottaksapparat for nye løpere på o-løpene for at 
disse skal få gode opplevelser. 
 
Enkelte arrangørmiljøer har kommunisert at de synes konseptet framstår som vanskelig, og at de ikke trenger 
dette konseptet. 
 
Vi bør diskutere og kommunisere hva slags løp vi mener er egnet for flexokonseptet. 
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Arrangementsansvarlig i NOF har vært kritisk til å innføre et nytt begrep på arrangement i Norsk Orientering, og 
at konseptet ikke har framstått som enkelt.  
 
Det større bildet 
Prosjektet Flexoløp kan knyttes til disse punktene i Strategi 2020: 
- forenkle inngangsterskelen for nye utøvere 
- Klubber og kretser tilsluttet Norges Orienteringsforbund skal tilrettelegge for et attraktivt lokalt og regionalt 
konkurransetilbud som fremmer deltagelse og mestring for nye utøvere.   
 
For få o-løp/for få arrangører  
O-Norge har gjennom rekrutteringsturneen pekt på at nære og fleksible o-løp er en viktig suksessfaktor for å få 
flere o-løpere.  
 
Er det sannsynlig at flexoløp medvirker til dette?  
 
Ja 
- en enkelt tilgjengelig arrangørveileder er til hjelp 
- gjennom flexoløp-konseptet viser forbundet en standard for hva som er et bra nok o-løp som ikke sliter ut alle 
klubbens arrangører 
- erfaringene viser at nye og unge arrangører trekkes inn i arbeid med flexoløp   
 
Andre tiltak trengs 
- enkelte arrangørmiljøer har fortsatt manglende teknisk kompetanse for å arrangere brukbare nærløp. Disse 
har trådt fram ifm dialog om flexoløp. Her trengs direkte opplæring av flere nøkkelpersoner.  
 
For vanskelig å bli med på o-løp for nye 
Å bli med på o-løp kan være en viktig rekrutteringsmetode for Norsk Orientering, men fordrer at vi er mer 
åpne.  
 
Er det sannsynlig at flexoløp medvirker til dette?  
 
Ja 
- fri starttid og frivillig forhåndspåmelding er enkelt for deltakerne 
- bedre infoarbeid også utenfor menigheten gjør det enklere for nye å delta på o-løp  
- Noen av flexoløpsarrangørene har fått noen flere/nye deltakere. Vi tror at flere vil oppleve dette, men det er 
foreløpig få erfaringer å konkludere ut i fra.  
  
Andre tiltak trengs 
- Infoarbeidet må være godt for at det skal gi uttelling. Det bør gis opplæring i infoarbeid. 
- godt mottaksapparat for nye på o-løp  
 
 
Anbefaling  
Flexoløp med støtte til arrangører videreføres. Det foretas en revisjon av kriteriene etter læring første år. 
Utvalget får i fullmakt å utarbeide kriteriene. Hovedprinsippene for tildeling av støtte og kriterier utarbeides 
innen Norsk orienterings kompetansehelg. Kretsledermøtet inviteres til å gi sine innspill for videreutvikling av 
nære og enkle arrangement i Norsk Orientering.  
  
 
 
 
 


