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Til klubber  

Kopi kretser         Oslo, 16. april 2021 

 
 
TILDELING AV AKTIVITETSMIDLER 2021 
 
Koronasituasjonen februar 2021 
Viser til utlysningsbrevet av 19. februar. Vi er ved tildelingsdatoen fortsatt i en ekstrem situasjon med 
innskrenkninger i handle- og bevegelsesfriheten, men vi har tro på at det utover våren blir gode 
muligheter til å gjennomføre aktiviteter utendørs i friluft i tråd med retningsliljene fra myndighetene 
og kommunene.  Som nevnt i utlysningsbrevet vil vi ha stor forståelse for endringer i planer og 
gjennomføring på alternative måter.    
 

Tildelingsbeløp - og kriterier 
Vedlagt følger oversikt på tildelte midler med grunnlag i søknaden og totalpotten for aktivitetsmidler 
fra NOF som er ca. 1,1 million kroner.   
Tilskuddsmidlene er spesielt rettet mot målgruppene barn og ungdom (6-25 år), funksjonshemmede 
og generelt nye i alle aldre.  
Klubber som har søkt og oppfylt kriteriene for tilskudd har fått tildelt midler til ett eller flere av flg. 
tiltak/prosjekt:  

 
1. Aktivitetscamp barn og unge (8-14 år) 
- Lokal camp arrangert på dagtid, evt. med overnatting og varighet fra en til fem dager. 

Samarbeid gjerne med naboklubb og/eller annen organisasjon. 
- Miljøskapende aktiviteter og varierte orienteringsøvelser med vekt på å inkludere nye. 
- I skolens sommerferie kan dette være en «sommer-o-skole», gjerne med unge som 

instruktører / ledere. 
 
2. Verdens o-dag (perioden 19.-25. mai eller 8.-14. september) 
Hovedintensjonen er at deltakerne får inspirerende orienteringsopplevelser og at idretten blir  
kjent for flere ved at: 

 
- Klubben kan legge til rette for aktiviteter som skolene gjennomfører på egenhånd, alternativt 

samarbeide med skoler om gjennomføring av aktiviteter i skoletiden. 
- Klubber kan arrangere egne aktiviteter på ettermiddagstid, som et frittstående arrangement 

eller som et tillegg til eksisterende aktivitet. De er lett tilgjengelige, tilrettelagt for alle, har 
lavterskel/opplæringspreg og er godt markedsført. 

- Alle arrangementer og deltakelse skal registreres på www.worldorienteeringday.com  
 

3. Grønne turer for alle  
 Klubber kan søke tilskudd til «grønne turer» i turorientering. Klubber som oppfyller følgende 

kriterier, vil få støtte: 

http://www.worldorienteeringday.com/
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- Turene skal være tilgjengelig for nedlastning på www.turorientering.no  
- Klubber som har arrangert «grønne turer for alle» tidligere må ha minimum 3 turer gratis 

tilgjengelig. 
- Klubber som arrangerer «grønne turer for alle» for første gang må ha minimum 2 turer gratis 

tilgjengelig. 
- Postplasseringene skal kunne nås med rullestol, barnevogn og sykkel. 
 

4. FINN FRAM- dager   

- Aktivitetsdag med orienteringsaktiviteter tilpasset barnefamilier, som skal bestå av: 
▪ Enkel opplæring av kart og kompass 

▪ En orienteringsløype tilpasset barn som skal hete skattejakten eller liknende 

▪ Orienteringsleker 

- Det skal samarbeides med en eller flere: 

▪ Friluftslivsorganisasjoner   

▪ Interesseorganisasjoner for funksjonshemmede 

▪ Organisasjoner som arbeider for å inkludere innvandrere 

 

- FINN FRAM-dager skal legges inn i kalendersiden, mosjon.net  

- Klubber kan søke tilskudd til flere FINN FRAM-dager i løpet av et år.   

- Klubber som oppfyller kravene nevnt over, kan bestille gratis deltagerpremier til barna på 
idrettsbutikken.no (så langt lageret rekker)  

- Det gis et ekstra tilskudd til klubber som har konkrete tiltak for å inkludere innvandrere.   
 

 
5. Paraorientering (orientering for personer med funksjonsnedsettelse) 

Det kan søkes støtte til nye konkrete tiltak rettet mot målgruppen eller til tiltak for aktive 

medlemmer med funksjonsnedsettelse i klubben.  

Det gis ikke støtte til «grønne turer» fra dette tilskuddsområdet. Mer informasjon blir sendt 

til alle klubber som får støtte. 

 

 

6. Arrangere kurs i kart og kompass (ungdom /voksne). 

Klubber kan søke tilskudd til å arrangere enkle, praktiske kurs/opplæring i kart og kompass 

for målgruppen ungdom og voksne. 

- Kan være en eller flere dager/kvelder (varighet minimum 2 timer.) 

- Skal inneholde grunnleggende innføring i enkel kartforståelse og bruk av kompass. 

- Kan ha en teoretisk innføring først, fysisk eller digitalt. Skal deretter følges opp med en 

praktisk opplæring utendørs. 

- Bruk av egne eller innleide veiledere/instruktører – et tilskudd kan f.eks. brukes til honorar.       

- Det gis et ekstra tilskudd til klubber som har konkrete tiltak for å inkludere innvandrere. 
      

 

http://www.turorientering.no/
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Arrangere kurs – løpende tilskuddsordning fram til 1. oktober  

Klubber som vil arrangere en eller flere av kursene som nevnt under kan søke om tilskudd 

fortløpende gjennom året fram til 1. oktober. Det må foreligge en plan og søknad sendes på 

e-post til lene.kinneberg@orientering.no   

Godkjente kurs er: Løypelegging/løypenivå, løypetegning Ocad eller Purple Pen, 

tidtakingsprogrammer (eTiming, Brikkesys, mOtime, tTiMe) og synfaring/karttegning.   

For andre kurs – ta først kontakt.  

1. Kursene legges opp etter godkjent kursmal fra NOF og markedsføres på nett. Godkjent 
kursmal for de nevnte kurs finnes i idrettskurs.no   
 

2. Kurs opprettes av den /de i klubben som har rollen «kursarrangør» i www.idrettskurs.no  
og deltakere registreres også der.  

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om kursgjennomføring før dere setter i gang kurset.   

 
Rapportering og utbetaling  
 
- Utbetaling skjer på grunnlag av elektronisk rapportering i Enalyzer.  

Oppgitt kontaktperson får tilsendt en lenke til rapporteringsskjema innen 1. juni.   
 

- I rapporten ber vi om å oppgi antall deltakere på ulike tiltak, så husk å ha dette klart.   
- Vi kommer også til å be om en kort beskrivelse av gjennomført tiltak.  
- Vi ønsker gjerne bilder fra aktivitetene som kan lastes opp i rapporten, maks 3 totalt. 
- Lenker til nettside og sosiale medier med omtale av aktivitet er også flott om dere kan dele med 

oss. Kan gjerne sendes på e-post i løpet av sesongen.     
 

- Rapporteringsfrist 10. november. NOF vil foreta utbetaling ved tidligere rapportering.  

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

- Pga. koronasituasjonen så har vi forståelse for at endringer i planer og gjennomføring kan skje. 
Om det ikke lar seg gjøre å gjennomføre og dere velger å avlyse, så ber vi dere gi oss 
tilbakemelding. Tilskuddet for det aktuelle tiltaket vil da ikke bli utbetalt. 
 

 Vi oppfordrer alle klubber til å lage en tiltaksplan og bruke den aktivt ved evaluering av ønsket 

resultat- og måloppnåelse. Det er ikke noe krav om at denne skal legges ved rapporteringen. 

 

 

Spørsmål om tilskuddsordningene rettes til: Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no 

Spesifikt for flg. tiltak: 

mailto:lene.kinneberg@orientering.no
http://www.idrettskurs.no/
mailto:lene.kinneberg@orientering.no
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- Grønne turer og FINN FRAM-dag, Ninni Jonsson ninni.jonsson@orientering.no og Jörgen 
Mårtensson, jorgen.martensson@orientering.no   

- Paraorientering og inkludering (i FINN FRAM-dag og kurs i kart og kompass) Lone Brochmann  
LoneKarin.Brochmann@orientering.no  

- Verdens o-dag, Henning Bratland Carlsen, HenningBratland.Carlsen@orientering.no  
- Aktivitetscamp og kurs kart og kompass, lene.kinneberg@orienteirng.no   

 
 

Lykke til med gjennomføring av gode tiltak i 2021!    
 
 
 
Vennlig hilsen 
Norges Orienteringsforbund 
 

Lene Kinneberg        Øystein Hildeskor   

Fagkonsulent         Generalsekretær   

 

Vedlegg: Oversikt tildelingsbeløp 
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