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          Oslo 15.02.2018 

Til klubbene  
kopi kretsene  
 

 

Tilskuddsmidler klubber 2018 - søknadsfrist 15. mars! 

De aktivitetsrettede tilskuddene inn til Orienteringsforbundet er i stor grad basert på medlemstall / 
medlemstallutvikling med spesielt vekt på alder 6-25 år og funksjonshemmede. 
1% målet i Norsk Orientering gjelder økt medlemstall i alle aldre.      
 
Tilskuddsmidlene klubben kan søke på retter seg derfor spesielt mot barn, ungdom og 
funksjonshemmede og generelt nye i alle aldre.  
For målgruppen ungdom, junior og unge voksne er det spesielt kretsene som gis mulighet til å søke 
tilskudd gjennom hovedløpsprosjektet (13-16 år) og kretsaktiviteter/samlinger (17-25 år).  
 
Den totale potten for direkte tilskuddsmidler til klubbene blir noe lavere enn i fjor. Dette forklares 

ved at forbundet bl.a. setter i gang nye satsingstiltak som skal komme klubben til gode. Forbundet vil 

også gjennomføre aktivitets- og kompetansegivende tiltak i samarbeid med klubb og dekke 

kostnader knyttet til disse. 

Tiltaksplanen som vedlegges søknaden skal beskrive de tiltak og prosjekt som retter seg mot 
målgruppene: barn, ungdom og unge voksene i alderen 6-25 år og funksjonshemmede, samt de 
prosjektene det søkes tilskudd for.  
 
Her følger informasjon om:  

- Hvilke tiltak og prosjekter det kan søkes på  
- Søknadskjema, frister, utbetaling og rapportering  

 
Informasjonen legges ut på forbundets hjemmeside: http://www.orientering.no/forbund/soke-
tilskudd-fra-nof/  
 

 

Klubber kan søke tilskudd til følgende tiltak/prosjekt: 
 

1. Rekruttleir (barn 8-12 år) 
Miljøskapende leire/samling med vekt på å inkludere nye. Arrangeres i klubbens 
lokalområde, evt. i samarbeid med naboklubb   
 

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. Det oppfordres til å engasjere unge som 
instruktører/ledere.   

 
 

http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/
http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/
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3. Verdens o-dag 23. mai (arr. periode 23.-29. mai) 

Tilrettelagt o-opplegg for skolene og annen utadrettet lokal aktivitet med vekt på å 
invitere nye inn i orienteringsporten. Enkel opplæring/introduksjon i kart og kompass bør 
tilbys. Arrangement skal registreres i nettportalen til worldorienteeringday  
 

4. Grønne turer for alle (inkludert funksjonshemmede) 
- Graderingsnivå for grønn tur skal følges, se HER 
- Arrangør må tilby minimum 4 grønne turer   
- Turene skal være tilgjengelig på www.turorientering.no      
- Turene skal være gratis (fri nedlastning av kart)  
- God markedsføring og synliggjøring lokalt via klubbens kommunikasjonskanaler. 
- Samarbeid med naboklubber kan inngå 

 
5. FINN FRAM- dag  

- Fokus på å rekruttere nye medlemmer  
- Inkludere barnefamilier til å lære om orientering  
- Tilby opplæring/kurs i kart- og kompass 
- Samarbeide med andre friluftsorganisasjoner  
- FINN FRAM-dag kan kombineres med åpningsdag for turorientering eller tilsvarende 
- Markedsføre og synliggjøre dagen lokalt via klubbens kommunikasjonskanaler. 
- Søknaden gir arrangører prioritet til gratis deltakerpremier (så langt lageret rekker.) 

 

6. Oppstartmidler  

Starte ny eller revitalisere klubb/gruppe. Det kan søkes støtte til utstyr, kartproduksjon 

og relevante kurs. 

 

7. Paraorientering (orientering for personer med funksjonsnedsettelse) 

Det kan søkes støtte til nye konkrete tiltak og prosjekter rettet mot målgruppen eller til 

allerede eksisterende tiltak for aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse i klubben.  

 

8. Spesifikke rekrutteringstiltak for å få nye aktive medlemmer til klubben  
Beskriv målgruppe, tiltak og kostnad knyttet til tiltaket. 

 
 

Søknadsskjema, tiltaksplan, frist, utbetaling og rapportering 
Ordinær søknadsfrist er 15. mars 2018   
 
Søknaden fylles ut i elektronisk skjema i questback: 
https://response.questback.com/norgesorienteringsforbund/soknad2018 
 

- Hvert prosjekt / tiltak må beskrives konkret i søknadskjema.  
- Tiltaksplan skal lastes opp i pdf format i den elektroniske søknaden. 

o Bruk vedlagte mal for tiltaksplan der det også er et eksempel på utfylt plan.  
 

http://worldorienteeringday.com/
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/
https://response.questback.com/norgesorienteringsforbund/soknad2018
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- klubbene får vite tildelt beløp senest 20. april  

 
 

Siste rapporteringsfrist 1. november  
Utbetaling av tilskuddsmidler skjer på grunnlag av enkel rapportering i Questback for alle tiltak. NOF 

vil foreta tidlig utbetaling ved rapporteringer innen 1. juni og 1. september. Det er viktig at antall 

deltakere oppgis.  Link til rapportskjema blir sendt alle som får tildelt midler.   

 

Løpende tilskuddsordning  
Vi åpner mulighet for å søke utover ordinær søknadsfrist for noen av de forannevnte tiltak/prosjekt.  

Søknadsperioden 1. april - 1. september. Benytt samme søknadsskjema i Questback. Dette gjelder 

for flg. tiltak/prosjekt: 

6. Oppstartmidler 

7. Paraorientering 

8. Spesifikke tiltak for å rekruttere nye aktive medlemmer til klubben  

Ta kontakt for informasjon før søknad sendes utover ordinær søknadsfrist!   

 

Spørsmål om tilskuddsordningene, ta kontakt med: 
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, mosjonstiltak     vigdis.hoboel@orientering.no     92492290  
 

Andre støtteordninger i idretten generelt:  

Det finnes flere støtte- og tilskuddsordninger gjennom idretten. Les mer via linken HER 

 

Lykke til med planlegging og gjennomføring av gode og utviklende aktiviteter i 2018! 

 

 

Vennlig hilsen 

Norges Orienteringsforbund 

  

Lasse Arnesen          

generalsekretær      
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