
  

   Buskerud o-krets handlingsprogram 2019      

  

Hovedmålsetting  
Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses 

fremtidens behov og skal samles under ett felles navn – Norsk Orientering. 1 % av Norges befolkning skal i 2020 

være aktive medlemmer i klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.  
  

------------------------------------      
  

Mål for å oppnå hovedmålsetting  
  
MÅL 1: 1 % av Buskeruds befolkning skal i 2020 være aktive medlemmer i klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.  

MÅL 2: Vi skal være en krets med høy aktivitet, spesielt for aldersgruppen 10-20 år  

MÅL 3: Vi skal stimulere til en variert terminliste i Buskerud, og arbeide for høy kvalitet på alle typer arrangement  

MÅL 4: Vi skal videreføre utviklingen av en effektiv og målrettet organisasjon som skal tilpasses fremtidens behov  

-----------------------------------           
  
MÅL 1: 1% av Buskeruds befolkning skal i 2020 være aktive medlemmer i klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.  

  

 Buskerud hadde 279 714 innbyggere i 2017. I 2020 forventes over 290 000 innbyggere (SSB, MMM-alternativ for framskriving). Da 

blir også Buskerud en del av nye Viken fylke sammen med Akershus og Østfold.   

  

Antall aktive medlemmer i Buskerud orienteringskrets etter oppsatt mål og forventet befolkningsutvikling: 

Status 2017: 2.088 medlemmer (idrettsregistreringen mars 2018). Mål    2020: 2.900 medlemmer   

  

 



  

Mål 1: 1% av Buskeruds befolkning skal i 2020 være aktive medlemmer i klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.  

  

Aktivitet  Mål 2018  Resultat 2018  Mål 2019  Ansvar/frister  

1. Sørge for at de som deltar på o-aktiviteter, blir 

medlemmer i o-klubb.   
Del av klubbenes 

handlingsprogrammer  
          Samme Klubbene  

  

2. Oppfordre turorienteringsdeltakerne til å bli 

medlemmer.  
  -  Oppfordre til Stolpe-

jakt og tilsv. tilbud, 

kontakte deltakere 

Styret/Klubbene  

3. Oppfordre klubbene til å sette opp rekrutteringsmål i 

eget handlingsprogram sammen med konkrete, 
målbare og varige tiltak som øker rekrutteringen til 
orienteringsidretten.   

  
Momenter fra kretsens handlingsprogram til bruk i 
klubbenes program:  

• Mål om antall aktive medlemmer i 2020  
• Antall aktive medlemmer i naturlig avgrenset 

geografisk området (sammen med andre klubber evt 

nye klubber)  
• Identifisere områder/aktiviteter hvor klubben for 

eksempel med lokale ildsjeler kan gjøre en innsats 

enten selv eller sammen med andre klubber  
• Få inn de som deltar på aktiviteter som medlemmer  
• Øke antall solgte turorienteringstilbud  
• Oppfordre turorienteringsdeltakere til å bli 

medlemmer  
• Delta på inspirasjonskveld for rekruttrenere  

Være del av klubbenes  
handlingsprogrammer  
  
 

   Samme Styret/Klubbene  
  

4. Bistå o-klubber med å dra i gang ny aktivitet Spre innfallsvinkler og 

ideer 

Hurum OL fikk 

tilbud om arr.teknisk 

støtte 

Spre innfallsvinkler 
og ideer  
  

Styret/klubbene  



  

MÅL 2: Vi skal være en krets med høy aktivitet, spesielt for aldersgruppen 10-20 år  
  

Aktivitet  Mål 2018   Resultat 2018  Mål 2019  Ansvar/frister   

5. Antall startende fra Buskerud O-krets på  

 KM langdistanse skal øke med 5% hvert år.  
305 (likt med høy 

deltagelse i 2017)  

245 startende fra 

Buskerud 

320 Klubbene  

6. Videreføre enkelt konsept for stafett (kun én klasse) 

med forskjellige løyper, alder og kjønn.  

 

Videreføre stafetten Ble arrangert av 

Lierbygda OL 8.5. 

Lierbygda OL  
arrangerer 21. mai 

Lierbygda OL 

7. Arrangere o-troll-leir for aldersgruppa 10-12 år   60 deltakere  52 fra o-lag + 20 fra 

Barnas Turlag 

60 deltakere 
(Konnerud IL) 

O-Troll ansvarlig 

8. Arrangere 1 dagssamling for 10-12 åringer. 

Arrangeres samtidig som Konnerud ILs 

ungdomsløp.  

Videreføre i forb. med  

KM langdistanse 

Ble arrangert som 

målsatt  

Videreføre i forb. 

med KM 

langdistanse 

O-Troll ansvarlig 

 

9. Delta med 13-16 åringer i Unionsmatchen. Omfatter 

nå 40 løpere fra BuOK, 10 løpere i hver klasse.  

  Som angitt Deltatt Samme Unionsmatch-

ansvarlig/ 
kretskoordinator.  

10. Planlegge og gjennomføre en attraktiv PWT-cup for 

13-16-åringer.    

  75 deltakere  71 deltakere. 
Siste løp ble arrangert 

av kretsens juniorer 

75 deltakere Prosjektansvarlig  

PWT-cupen  

  

11. Delta aktivt i NOFs hovedløp (HL) /o-landsleir 

(OLL). Få med deltakerne på felles bussreise.  

 

  75 deltakere  41 deltakere fra 

Buskerud 

50 deltakere, felles 

bussreise (Tynset) 

HL-ansvarlig/ 
kretskoordinator  

  

12. Arrangere en samling for 13-16 åringer. (Camp 

Stokke).  

65 deltakere  41 deltakere fra 

Buskerud 

  50 deltakere  HL-ansvarlig/ 
kretskoordinator  

  

13. Arrangere en dagsamling før HL  40 deltakere  Arrangert 5. juni med 

18 deltakere  

Kveldssamling,  
25 deltakere  
(Ringerike) 

HL-ansvarlig/ 
kretskoordinator  



14. Jevnlig arrangere treningssamlinger for 16-18- 
      åringer, noen der også 13-15-åringer inviteres.  

      Organisere felles overnatting i forbindelse med  
      NM og uttaksløp.  

  

Som angitt   

  

Gjennomført etter 

planen 

  

Videreføre  

Aktivitets- 
komiteen  

Kretskoordinator 

      15. Øke antall solgte turorienteringstilbud hvert år. 

Tiltak:  
        -gradering av turene som legges ut på turorientering.no  

        -aktiv markedsføring  

 2850 konvolutter 2089 konvolutter mm 
(Reg. fra 2 klubber 

mangler) 

 Flere enn i 2018   

Klubbene  

      16. Inspirasjonskveld for rekruttrenere  Som angitt Arrangert 14. mai. 

Deltakere fra 7 

klubber 

Arrangere før påske  Kretskoordinator  

   

 

   

MÅL 3: Vi skal stimulere til en variert terminliste i Buskerud, og arbeide for høy kvalitet på alle typer arrangement  

  

Aktivitet  Mål 2018  Resultat 2018  Mål 2019  Ansvar/frister  

17. Etablere terminliste med  

- variert innhold  
- tilbud hele sesongen  

  

Videreføre, vurdere 

sprintløp om høsten  

Gjennomført som 

planlagt  

Samme        Klubbene / 

lagledermøtet 

september 2019  

18. Utnevne Teknisk delegert (TD) til kretsens 

løp. Terminliste sendes klubbene med 

forslag til hvilke løp den enkelte klubb skal 

skaffe TD til.   

Ha liste klar innen 1.4. 

Purringer følges opp 

Lista ble fullført før 

sesongen startet.  

Liste klar innen 1.4.  

  

Teknisk komite  

19. Sende ut sjekkliste til TDer og løpsledere. 

Legge til rette for å dele erfaringer mm ved 

at løpsledere.  

Arrangere TD-samling   Ikke gjennomført       TD/arrangørkurs  
1. april som åpent 

lagledermøte       

Kretsstyret/Teknisk 

komite  

20. Kretsen skal utarbeide og vedlikeholde en 

kartplan for o-kretsen jfr NOFs regler for 

kartarbeid, pkt 5.2" 

 Innen 01.04.2018 Oppdatert Samme Teknisk komite 

  



   MÅL 4: Vi skal videreføre utviklingen av en effektiv og målrettet organisasjon som skal tilpasses fremtidens behov  

  

Aktivitet  Mål 2018  Resultat 2018  Mål 2019 Ansvar/frister  

21. Avholde kretsting hvert år.   

 

Kretsting i mars   

 

Avholdt som 

planlagt 

 

Kretsting i februar 

 

Styret  

22. Søke om utlyste midler fra Norges  
Orienteringsforbund, Buskerud  
Idrettskrets og andre instanser  

Få midler fra NOF, 

BIK, PWT, 

fylkeskomm. (grønne 

turer, o-trolleir mm)   

Ble tildelt midler fra 
NOF, BIK,  

Sp.banken Øst,  

PWT, fylkeskomm.  

Søke midler fra NOF, 

BIK, PWT, BFK m.fl. 

(grønne turer, o-trolleir 

mm)   

Kretskoordinator  

23. Oppnå et netto regnskapsresultat på 0-3%  0-3% 5,6%  (0,4%  eks. 

ekstra tilskudd fra 

NOF i des.)  
 

 0-3% 

 

Styret   

24. Følge opp "Retningslinjer for o-idrettens 

forhold til naturmiljø og rettighetshavere". 

Bistå klubbene med dette.  

Ha et kontaktpunkt 

med fylkesmannen  

Hadde 2 repr. fra 

fylkesmannen som 

innledere på 

lagledermøte i sept. 

om verning av skog 

Ha et kontaktpunkt med 

fylkesmannen  

Styreleder  

25. Gjennomføre lagledermøter. Våren  

• gjennomgå status handlingsprogram   
• utvalgte temaer  
Høsten  

• gjennomgå status handlingsprogrammer  
• terminliste for neste år 
• aktuelle saker til kretsting   

Pga omlegging av 

kretstingsperioden 

legges det opp til ett 

lagledermøte i 

september   

  

Møtet gjennomført 

24, september med 

tema verning av 

skog samt 

terminlista 2019 

Vårens møte 1. april:  
- forsøk ny klasseinnd. 

barn/unge 

- TD/arr.-temaer 

Høstmøte som angitt 

Styret/Teknisk komite 

  


