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Til kretsene        Oslo, 24. april 2018 

 

TILDELING TILSKUDDSMIDLER TIL O-KRETSENE 2018 
 
Alle o-kretser har søkt om tilskudd. Totalt deles det ut rundt 575000 i tilskuddsmidler til kretsene.  
Tiltaksplanene gir en fin oversikt på arbeidet i kretsene, samarbeid med klubbene og tiltak som gir 
resultater i retning mot å nå målet i strategiplanen.  

 
Tall fra idrettsregistreringen 
Samordnet rapportering 2016 viste at vi var 24068 aktive medlemmer i Norge, en økning på 1% fra 
året før. Totalt har vi økt med 7,5 % siden starten på strategi 2020 som var i 2012.   
Totalt har det vært en liten nedgang i medlemstallet fra 2015 til 2016 i aldersgruppen 6-25 år  
(framgår av vedlegget) og det er fortsatt grunn til å fokusere sterkere på gode tiltak rettet mot å 
beholde og følge opp spesielt aldersgruppen 13-25 år i årene framover.   

 
Tildelingsbeløp - og kriterier 
Den største potten av aktivitetsmidlene går direkte til klubbene. (Kretsene har fått kopi av 
tildelingen) Vedlagt følger en oversikt hvor mye hver krets har fått. 

- Tilskuddet skal stimulere til aktiviteter som støtter opp under klubbenes aktiviteter og 
rekrutteringsvirksomhet og bidra til å bygge opp kompetanse på klubbnivå.  
 

- Tildelingen er gjort på bakgrunn av søknaden med tilhørende tiltaksplan for kretsens 
aktiviteter. I tillegg er det gjort en skjønnsmessig vurdering basert på medlemstall i 
aldersgruppen 6-25 år. 
 

- Kurs: Det er gitt tilskudd til å arrangere kurs innen løypelegging, løypetegning 
Ocad/PurplePenn, Tidtakingsprogrammer og synfaring kart.  Utbetaling av tilskudd skjer på 
bakgrunn av faktisk gjennomføring av kurset med registrering i www.idrettskurs.no Ta 
kontakt med O-forbundet om dere trenger informasjon og assistanse.  
 

- O-troll leire. Kretser som har søkt gis et grunntilskudd ut fra søknaden. I tillegg gis et tilskudd 
på kr 100,- pr deltaker, under forutsetning av at vi får tildeling fra Norsk Friluftsliv.  Kretsene 
vil bli bedt om å oppgi antall deltakere i rapporten.  
Klubber som arrangere kretsens o-troll leir skal få tildelt midler gjennom kretsen for 
gjennomføring av leirene.    

 
 
 
 

http://www.idrettskurs.no/
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Rapportering og utbetaling  
Siste frist 1. november 2018   
 

- Utbetaling av midler skjer på grunnlag av en enkel elektronisk rapportering i Questback og 
utfylt resultatkolonne i kretsens tiltaksplan som lastes opp i rapportskjema. 
   

- Kretsen får tilsendt en link til rapporteringsskjema innen 15. mai   
 

- I rapporten ber vi om å oppgi antall deltakere på ulike tiltak, så husk å ha dette klart.   
 

- rapporteringsfrist 1. november. NOF vil foreta utbetaling tidligere ved rapportering før 1. 
juni og 1. september 

- Hvis kretsen trenger tilskuddsmidlene for igangsetting av tiltakene, så ta kontakt.  
 

- Vi minner om at dersom kretsen ikke gjennomfører tiltak i tråd med søknaden vil deler eller 
hele tilskuddsbeløpet ikke bli utbetalt. 
 

 
Løpende tilskuddsordning  
Vi åpner mulighet for at kretsene kan søke tilskudd fram til 1. september for å arrangere kurs. 
 
Ta kontakt for informasjon før søknad sendes!   

 
Har dere spørsmål, ta kontakt med: 
Barn, ungdom, kompetanse  Lene.kinneberg@orientering.no 93264756  
Paraorientering    LoneKarin.Brochmann@orientering.no 97082377 
Oppstartmidler       vigdis.hoboel@orientering.no     92492290 

 

Lykke til med gjennomføring av gode tiltak i 2018!  

 
Vennlig hilsen 
Norges Orienteringsforbund 
 
Lene Kinneberg        Lasse Arnesen   

Fagkonsulent         Generalsekretær   

 

Vedlegg: Oversikt tildelingsbeløp 
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