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Til klubber  

Kopi kretser         Oslo, 24. april 2018 

     

TILDELING AV AKTIVITETSMIDLER 2018 
Vedlagt følger oversikt på tildelte midler innen de aktuelle tiltak/prosjekt det kunne søkes på.   
130 klubber har søkt om tilskudd til ett eller flere tiltak.  

Totalt deles det ut nær 1,2 millioner i aktivitetsmidler til klubbene.  Den totale potten for direkte 

tilskuddsmidler til klubbene er lavere enn i fjor. Dette forklares ved at forbundet bl.a. setter i gang 

nye satsingstiltak som skal komme klubbene til gode. Forbundet vil også gjennomføre aktivitets- og 

kompetansegivende tiltak i samarbeid med klubb og bidra med kostnadsdekning knyttet til disse. 

Dette gjelder bl.a. innen Flexoløp, jenteprosjekt, kurs mm.  

Tiltaksplanene som er vedlagt søknaden gir oss en god oversikt på mye godt rekrutterings- og 

breddearbeid som vi håper gir resultater i form av økt medlemsvekst.  

Samordnet rapportering 2016 viste at vi var 24068 aktive o-løpere 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.   

Tilskuddsmidlene retter seg spesielt mot målgruppene barn og ungdom (6-25 år) og 
funksjonshemmede og generelt nye i alle aldre.  
 
 

Tildelingsbeløp - og kriterier 
Klubber som har søkt og oppfylt kriteriene for tilskudd har fått tildelt midler til ett eller flere av flg. 
tiltak/prosjekt: 

 
1. Rekruttleir (barn 8-12 år) 

Miljøskapende leire/samling med vekt på å inkludere nye. Her har vi vektlagt leire som 
arrangeres i klubbens lokalområde og gjerne i samarbeid med naboklubb. Klubber som 
arrangere kretsens o-troll leir skal få tildelt midler fra egen krets.     
 

2. Sommer-o-skole (barn/ungdom) 
klubber som arrangerer dag-leir 1-5 dager i skolens sommerferie med vekt på varierte 
orienteringsøvelser og sosialt fellesskap. Vi har vektlagt at det engasjeres unge  
instruktører/ledere.   

 
 
3. Verdens o-dag 23. mai (arr. periode 23.-29. mai) 

Det er vektlagt klubber som har tilrettelagt o-opplegg /opplæring og arrangement for 
skolene. I tillegg annen utadrettet lokal aktivitet med vekt på å invitere nye inn i 
orienteringsporten og der det tilbys enkel opplæring/introduksjon i kart og kompass. 
Husk at arrangementet skal registreres i nettportalen til worldorienteeringday.   
 

http://worldorienteeringday.com/
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4. Grønne turer for alle (inkludert funksjonshemmede) 

Vi har vektlagt søkere som oppfyller kravene som er satt for dette tiltaket:   
- Minimum 4 grønne turer med rett gradering tilbys (se HER) 
- Tilrettelagt for rullestol og barnevogn  
- Alle turene skal være gratis tilgjengelig med nedlastbare kart 
- Alle turer /kartene (PDF-fil) må være lagt ut på www.turorientering.no 
 
Det gis ikke støtte til klubber som bruker stolpejakten sine stolper som grønne turer for 
alle. 
Mennesker med funksjonsnedsettelse skal ha mulighet til å oppnå de lokale 
merkekravene i tur-o på lik linje med andre.  

 
5. FINN FRAM- dag  

Vi har vektlagt å gi mest til de søknader som er konkrete og beskriver en god plan for 
opplegget. Det innebærer bl.a. samarbeid med andre friluftsorganisasjoner, tilbud om 
enkel opplæring i kart og kompass, sosiale aktiviteter som bål/grilling, fokus på å aktivt 
rekruttere nye medlemmer og en god pan for markedsføring og synliggjøring lokalt.   

 

6. Oppstartmidler  
Det er gitt støtte til utstyr, kartproduksjon, kurs mm til nyoppstartede og revitaliserte 
orienteringsklubber. Klubbene oppfordres til å søke råd hos naboklubber, krets og 
forbund for å komme i gang på en mest mulig effektiv måte.  

 

7. Paraorientering (orientering for personer med funksjonsnedsettelse) 

Klubber som får tilskudd til para-o vil motta et eget tilskuddsbrev med presiseringer av 

hva de har fått midler til. Det gis først og fremst tilskudd til klubber som allerede har eller 

som ønsker å etablere et paraorienteringstilbud utover det som f. eks. gis generelt 

gjennom «grønne turer for alle» og «stolpejakten». Rapportering og utbetaling av 

midlene skjer som beskrevet i eget tilskuddsbrev om paraorientering.  

 

8. Spesifikke rekrutteringstiltak for å få nye aktive medlemmer til klubben  
Klubber som har beskrevet gode spesifikke tiltak med målgruppe og kostnader knyttet til 
dette har fått tilskudd. Mange av søknadene var svært åpne og lite spesifikke. De fleste 
klubber har tolket området i vid betydning og beskrevet generelt rekrutteringsarbeid i 
klubben. Vi har derfor gjort en generell vurdering der klubber med mange gode tiltak, 
god beskrivelse i tiltaksplanen og driver et solid rekrutteringsarbeid har fått tilskudd.    

 

 

 

 

http://www.orientering.no/media/filer_public/a7/09/a70993a1-318e-4284-b7bf-55979bc2bc50/gradering_turorientering_for_arrangorer_oppdatert_feb_2018.pdf
http://www.turorientering.no/
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Rapportering og utbetaling  
Siste frist 1. november 2018   

 
- Utbetaling av midler til alle tiltaksområder, bortsett fra paraorientering, skjer på grunnlag av 

en enkel elektronisk rapportering i Questback. Paraorientering vil få tilsendt egen 
informasjon om rapportering.  

- Klubbene 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 klubber trenger tilskuddsmidlene for igangsetting av tiltakene, så ta kontakt.  
 

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

- Vi oppfordrer alle klubbe til å aktivt å bruke egen tiltaksplan i evaluering av ønsket resultat 
og måloppnåelse. Denne kan gjerne lastes opp i rapporteringen, men dette er ikke noe krav.     

 
 
Løpende tilskuddsordning  
Vi åpner mulighet for å søke fram til 1. september for flg. tiltak/prosjekt: 

- Oppstartmidler 

- Paraorientering 
 
Ta kontakt for informasjon før søknad sendes!   
 
Spørsmål om tilskuddsordningene, kontakt: 
Barn, ungdom, Verdens o-dag  lene.kinneberg@orientering.no  93264756 
Grønne turer, FINN FRAM dag  ninni.jonsson@orientering.no  90525905  
Paraorientering    LoneKarin.Brochmann@orientering.no 97082377 
Oppstartmidler       vigdis.hoboel@orientering.no     92492290  
 

Lykke til med gjennomføring av alle gode tiltak i 2018!  
 
Vennlig hilsen 
Norges Orienteringsforbund 
 
Lene Kinneberg        Lasse Arnesen   

Fagkonsulent         Generalsekretær   

 

Vedlegg: Oversikt tildelingsbeløp 
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