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1 NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TILLITSVALGTE  
 

Norges Orienteringsforbund har i tingperioden 06.11.2020 – 27.03.2022 hatt følgende tillitsvalgte: 
 
Forbundsstyre 
President         Astrid Waaler Kaas   
Visepresident        Leif Størmer   

Styremedlem med særskilt ansvar for:       

• landslag og toppidrett      Hanne Staff    

• arrangement, teknisk og lovverk      Dag Ausen 

• bredde og opplæring       Ingrid Okkenhaug 
Styremedlem         Anna Sofie Hoff 
Varamedlem        Stein Blomseth (til 01.03.21)  
Varamedlem        Maren Jansson Haverstad  
 
Kontrollkomité 
Leder         Knut Edvard Helland   
Nestleder         Elin Sjødin Drange   
Medlem         Kjellrun Sporild   
Varamedlem        Torgeir Strand   
Varamedlem    Mathilde Rundhaug  

(til 08.08.21)  
 
Valgkomité 
Leder         Sondre Sande Gullord  
Nestleder         Gunhild Bredesen  
Medlem         Lars Fremstad   
 
Varamedlem        Hanne Lerche Raadal  
Varamedlem        Ole Petter Rundhaug  
 
 
Revisor                                                                                   Nitschke AS 
 
 
 

2 FASTE OG DELTIDSANSATTE  
 
Følgende personer har vært ansatt i hele eller deler av tingperioden: 
 
Faste stillinger  
Generalsekretær      (→31.10.2020) Lasse Arnesen 
Generalsekretær      (01.11.2020→) Øystein Hildeskor 
Ass. gen. sekr.      (→31.10.2020) Øystein Hildeskor 
Ass. gen. sekr.     (01.03.2021→) Stein Blomseth  
Landslagssjef orientering    (→31.10.2020) Jørgen Rostrup 
Landslagssjef orientering    (01.11.2020→) Janne Salmi 
Landslagstrener     (01.05.2021→) Anders Nordberg 
Landslagstrener     (→05.03.2021) Susanne Barkholt 
Landslagstrener/Sportslig utvikling (80%) (→30.04.2021)  Eskil Gullord 
Sportslig utvikling (80%)    (01.10.2020→) Håvard Haga 
 
Arrangementsansvarlig       Jan Arild Johnsen 
Fagkonsulent barn og ungdom, utdanning    Lene S. Kinneberg 
Fagkonsulent mosjonsorientering     Ninni Tornøe Jonsson 



____________________________________________________________________________  
40. Forbundsting 26. – 27. mars 2022 4 

 

Web og informasjonskonsulent,kart og VDG    Ivar Haugen 
Fagkonsulent orientering for alle (80%)     Lone Karin Brochmann 
 
 
Prosjektstillinger - engasjement 
Prosjektleder jenteprosjektet (50%) (permisjon 27.9.2021-31.1.2022)  Fanny Horn Birkeland 
Trener Kraftsenter Trondheim (10%)     Frank Brissach 
Prosjektleder orientering i skolen (60-100%)    Henning Bratland Carlsen 
Prosjektmedarbeider tur-o (03.03.2021→)    Jørgen Mårtensson 
 
Vikariat  
Prosjektleder jenteprosjektet (50%)   (27.9.2021-11.3.2022) Marianne Dæhli 
          
 
Stilling i kretsene 
Forbundet ivaretar arbeidsgiveransvar. Kretsene ivaretar arbeidsledelse og finansiering 
Fagkonsulent i Akershus og Oslo (50 %)    Dag Kolberg 
Fagkonsulent i Buskerud (20 %)   (→30.6.2021)  Isa Anette Heggedal 
Kretskoordinator i Buskerud (20%)  (01.08.2021→) Kenneth Buch 
Aktivitetskonsulent Østfold OK (20-35 %)    Åsta Chatrine Amundsen 
Aktivitetskonsulent Østfold OK (20 %)  (01.08.2021→) Simen Brenne 
Aktivitetskonsulent Mjøs-O (30%)   (30.9.2021→)  Ludvig Andreas Rødnes 
Aktivitetskoordinator Mjøs-O (35%)  (01.10.2021→) Eskil Sande Gullord  
 
 
Trenere – engasjement 
Se under kapittel 5i - Toppidrett 
 

 
 

3 REPRESENTASJON  
 
 
ORGANISASJONER 
Internasjonale Orienteringsforbund (IOF) 
IOF Council, Sr. Vice President      Astrid Waaler Kaas 
Foot-o Commission, medlem      Unni Strand Karlsen 
IT Commission, medlem       Henning Spjelkavik 
Regional and Youth Development Commission, medlem  Ingrid Okkenhaug 
Ski orienteering Commission, medlem     Lars Moholdt 
Map Comission, medlem       Agnar Renolen 
Global Development Commission, medlem    Jørgen Mårtensson  

  
Norsk Friluftsliv 
Styret, medlem         Linda Verde 
 
DIVERSE 
Nordisk Orienteringsråd (NORD) 
Representant        Astrid Waaler Kaas 
Representant        Øystein Hildeskor 
 
 
Styret i Norges Orienteringsforbund - representasjon 
Styret har deltatt på ulike arenaer i følgende organisasjoner: 

• General Assembly (2020) President Conference (2021)  (IOF) 

• Ledermøter og Idrettstinget (2021) i NIF 

• Nordisk Orienteringsråd (NORD) 

• Årsmøter og generalsekretærmøter i Norsk Friluftsliv 
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• Felles møter i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) 
 

I tillegg har styret vært representert på kretsting og hovedarrangementer, nasjonale 
og internasjonale mesterskap. 

 

4 STYRET  
 
Styrets vurdering av perioden 2020-2021 
 
Denne perioden kan i beste fall betegnes som en unntakstilstand for hele norsk idrett, som i store deler 
av perioden har vært nedstengt. Styrets arbeidet har i stor grad vært preget av hvordan vi best kan 
holde en viss aktivitet i gang. Det har vært nedstengninger og usikkerhet knyttet til smittevernregler 
med avlysning av aktivitet som resultat.  
 
Styret har endret måte å jobbe på gjennom digitale styremøter, digitale møter med kretsledere og 
digitalt ting. Det har gitt mulighet for tettere kontakt med kretsledere og en bedre mulighet for 
tillitsvalgte fra hele landet til å delta aktivt.  
 
Styret har lagt forslag til strategi for 2020-2026 til grunn for sitt arbeid i tingperioden. Strategien har en 
uttalt langsiktig målsetting om 10 % økning i aktivitetsnivået pr. tingperiode på hovedområdene mosjon, 
barn og unge og arrangement.  
 
Formelle møter 
 
Styremøter 
2020: I og med at tinget ble utsatt fra mars til november 2020, ble det forrige styret sittende på overtid. 
11 møter (gammelt styre) 2 møter (nåværende styre), 101 protokollførte saker. 2 fysiske møter, 11 
digitale møter.  
2021: 9 digitale møter, 80 protokollførte saker 
 
Kretsledermøter 
2020: Ekstraordinært Kretsledermøte 24.juni, digitalt.  
2020: Kretsledermøte 7.november, Go Plenum (digitalt). 
2021: Kretsledermøte   29.oktober, Gardermoen 
 
 
Tur-orientering 
Pandemien utløste en gledelig økning i aktivitet knyttet til Tur-Orientering. Tur-Orientering er en viktig 
arena for å rekruttere nye medlemmer til Norsk Orientering, og styret har investert i utvikling av nye 
tekniske løsninger som er klar for bruk i 2022-sesongen. Mange av Norsk Orienterings klubber 
arrangerer også stolpejakt. Det ble sammen med Foreningen Stolpejakten gjennomført en pilot i 2020. 
Denne ble ikke videreført i 2021. Stolpejakten har opplevd en kontinuerlig økning og fikk i 2021 ca. 235 
000 deltakere. Administrasjonen har jevnlig kontakt med Foreningen Stolpejakten for å sikre god dialog 
og gjøre nødvendige avklaringer. 
 
 
Kart 
Mapant.no (orienteringskart som har som mål å dekke hele Norge) er etablert takket  
være mye arbeid fra ildsjeler innenfor kartmiljøet, og har vært til stor glede for mange under 
nedstengingen av landet. Utvikling av nye digitale løsninger som mapant.no gir  
Norsk Orientering mulighet til å skape aktivitet i nye områder.  
 
Arbeidet med å etablere og iverksette en endelig løsning for et kartarkiv har ligget på  
vent etter at den endelige løsningen ble vedtatt i 2019.  
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Arrangement 
Store deler av tingperioden har vært preget av avlysninger av de fleste store arrangementene. Lokalt 
har klubbene utvist stor kreativitet og arrangert i små store og kohorter. Ungdom har blitt prioritert. 
Mangel på sosiale møteplasser og større arrangementer har nok bidratt til nedgangen i 
medlemsmassen.  
 
Marked og kommunikasjon 
Etter iherdig arbeid fra styret og administrasjonen har forbundet lyktes med å få inn en ny 
generalsponsor. Et spennende samarbeid med Skoda starter i 2022. 
 
Det ble i 2020 inngått en tre-års avtale med NRK via IOF. I 2021 var det 45 timer direktesendt 
orientering på NRK. Flere arrangører tok initiativ til lokale sendinger og styret ser seg godt fornøyd med 
synligheten på TV i perioden. 
 
Toppidrett 
Vi leverte også i denne tingperioden gode toppidrettsresultater sommer og vinter, og har en god 
prestasjonskultur. Ski-O landslaget rakk akkurat å avslutte sesongen 2020 før landet ble nedstengt. 
Alle internasjonale arrangement i Fot-Orientering ble avlyst i 2020. Med strengt smittevernregime ble 
de store internasjonale arrangementene gjennomført i 2021, og styret har kunnet glede seg over 
meget gode prestasjoner. Rekrutteringen på herresiden er god, mens vi har færre kvinner som velger å 
satse helt i toppen.  
 
Takk til ansatte og frivillige 
Styret vil avslutningsvis rette en stor takk for formidabel innsats av frivillige rundt om i hele landet som 
har stått på i en vanskelig periode for å skape aktivitet for barn og ungdom. Det har blitt lagt ned svært 
mange dugnadstimer, med tilpasninger til de til enhver tid gjeldende smittevernregler, uten de store 
økonomiske uttellingene. Takk også til de ansatte som har holdt motivasjonen og engasjementet oppe 
gjennom hele perioden. 
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Hedersbevisninger/priser 
H M Kongens pokal 
2020: Marianne Andersen og Håvard Sandstad Eidsmo (Orientering mellom)   
2021: Anne Margrethe Hausken Nordberg og Kasper Harlem Fosser (Orientering sprint)  

 
Silvas ærespris 
2019:    Knut Terje Ovesen 
2020:    Dag Kaas     
2021:     Ennå ikke tildelt 
 
Årets priser 
Norsk Orientering etablerte i 2006 «Årets Priser». I denne Tingperioden har følgende priser blitt delt ut. 
 
2020 
Årets tur-o-arrangør:    Heming IL og Flaggspretten 
Årets arrangement:   NM sprint, Haugesund IL  
Årets o-kart:    Malvik/Freidig/Wing, Mostadmarka sør (NM 2020)  
Årets sprintkart:   Haugesund IL, utsnitt av Haugesund sentrum     
Årets trener:    Oppsal IF Orientering v/ Snorre Veggan og Roar Pedersen 
Årets o-løper:    Andrine Benjaminsen 
Rekrutteringsprisen:  Kristiansand Orienteringsklubb  
 
2021 
Årets tur-o-arrangør    Sørreisa OL 
Årets tur-o arrangør på SoMe Asker SK, o-gruppa 
Årets arrangement:   NM-uka, Porsgrunn OL 
Årets o-kart:    Kåres høsten 2022 
Årets sprintkart:   Kåres høsten 2022 
Årets trener:    Eskil Sande Gullord, Bækkelagets Spkl.    
Årets o-løper:    Kasper Fosser, IFK Göteborg 
Rekrutteringsprisen:  Freidig Spkl., o-gruppe 
 
Prisene er delt ut på kartkomiteens årlige kartmøte, arrangørseminaret og Norsk Orienterings 
kompetansehelg. 
 

Regnskap og årsberetning 
2020 
Årsregnskap med balanse, revisors beretning og årsrapport fra kontrollkomiteen. 
  
2021 
Årsregnskap med balanse, revisors beretning og årsrapport fra kontrollkomiteen. 
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5 STRATEGISKE HOVEDOMRÅDER   
 

a) Organisasjon  
 

Vår organisasjon består i all hovedsak av frivillige. Hele tingperioden har vært preget av pandemien, 
som har medført redusert aktivitet og begrensede muligheter til å møtes fysisk. Samtidig har 
pandemien tvunget frem utstrakt bruk av digitale møteverktøy, noe som har medført at det har blitt 
mulig å arrangere møter med tillitsvalgte fra hele landet hyppigere enn før. Kretsene har på denne 
måten deltatt aktivt i prosessen med ny strategi for Norsk Orientering. Det har i tingperioden vært gjort 
organisatoriske endringer i kretsstrukturen. Aust- og Vest Agder dannet Agder orienteringskrets i 
januar 2020, Hedmark og Oppland slo seg sammen til Innlandet orienteringskrets i januar 2020, og 
kretsene Telemark og Vestfold ble til Vestfold og Telemark orienteringskrets i april 2020. Det har hele 
tiden vært fokus på at denne type organisatoriske endringer skal være motivert av økt aktivitet.  
 
NOF sentralledd består i tillegg til forbundsstyret og sentraladministrasjon av utvalg som er nedsatt av 
og rapporterer til forbundsstyret og arbeidsgrupper som rapporterer til administrasjonen.  
 

Komiteer, utvalg og arbeidsgrupper 
Følgende personer har i tingperioden vært med ett eller flere utvalg: 
 
Ungdomskomitè Norsk Orientering (UNO)  
UNO er en komité i Norges Orienteringsforbund med formål å arbeide for å beholde ungdom (15-25 år) 
i o-idretten som utøvere, trenere og ledere. UNO har møterett i NOFs styre. 
 
Leder: Kristoffer Bjerketvedt Helminsen 
Medlemmer: 
Anna Sofie Lindvik Hoff 
Sigrid Vehus Skjerve 
Stine Aune 
Hanne Helmine Rogstad 
 
Toppidrettsutvalget, fot-o 
Leder: Hanne Staff 
Medlemmer: 
Dag Kaas 
Emil Wingstedt 
Birgitte Husebye 
Sindre Haverstad 
 
Ski-o-utvalget 
Leder: Marta Ulvensøen 
Medlemmer: 
Audhild Bakken Rognstad 
Øivind Frøisland 
 
Pre-o-utvalget 
Leder: Sigurd Dæhli  
Medlemmer 
Per Stålnacke 
Sondre Ruud Bråten 
Lone Brochmann (sekretær og kontaktperson i administrasjonen) 
Astrid Waaler Kaas (kontaktperson i styret) 
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Kartutvalget 
Kartutvalget skal gi styret råd i kartsaker, fremme regelverk for utarbeidelse av kart og skal 
bistå administrasjonen med faglig oppfølging. 
 
Leder: Terje Mathisen 
Medlemmer 
Håvard Tveite (til 2021) 
Kristen Treekrem 
Ida Vår Dirdal 
Helge Gisholt 
Marianne Andersen 
Per Fosser 
Agnar Renolen (fra 2021) 
Ivar Haugen (administrasjonen) 
 
Regelutvalget 
Utvalget skal gi styret råd i saker knyttet til lover, regler og forskrifter. 
 
Leder: Bernt Myrvold (til nov. 2021) 
Medlemmer 
Torgeir Strand 
Linda Verde 
Astrid Waaler Kaas (kontaktperson styret) 
Jan Arild Johnsen (kontaktperson administrasjonen) 
 
Parautvalget 
Utvalget arbeider med saker knyttet til aktiviteter for personer med funksjonsbegrensninger, og skal gi 
råd og forberede saker innen dette fagområdet for forbundsstyret. 
 
Leder: Lise Christin Kristiansen 
Medlemmer: 
Oskar Kaaløy 
Anne Berit Gudim  
Geir Willumsen 
Lone Brochmann (administrasjonen) 
Hanne Staff (kontaktperson i styret) 
 
Utvalg for O-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere (2019 - mai 2021) 
Skal bistå forbund, kretser og klubber i arbeidet for tilgang til areal for utøvelse av 
orienteringsaktiviteter. 
Leder: Martin Veastad 
Medlemmer 
Inge Hafstad 
Morten Dåsnes 
Kjell Meen 
Bjørn Haavengen 
Bernt O. Myrvold 
Ivar Maalen 
Christian Reusch 
 
Miljø- og bærekraftsutvalget (MBU) (etablert mai 2021) 
MBU er et rådgivende utvalg for NOFs styre og administrasjon som skal arbeide på et overordna nivå 
for at o-idretten: 
- Bidrar til at Norge oppfyller FNs bærekraftsmål på delmål som er relevante for vår virksomhet. 
- Opprettholder gratis adgang til bruk av områder til o-aktivitet forankret i allemannsretten. 
Leder: Martin Veastad 
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Medlemmer: Una Janson, Morten Dåsnes 
Ressurspersoner: Bjørn Haavengen, Inge Hafstad, Christian Reusch og Ivar Maalen 
Kontaktperson administrasjon: Stein Blomseth 
Kontaktperson styret: Dag Ausen 

 
 
Arbeidsgruppe for nytt klasse- og løypetilbud (vedtatt opprettet på forbundstinget 2018 og fungert 
fram til og med 2021)  
Arbeidsgruppen utarbeidet et nytt forslag til klasse- og løypetilbud som legger til rette for mestring og 
utvikling.  
Lene Kinneberg 
Gunhild Bredesen 
Kari-Ann Ånensen 
Martin Skytteren 
Frode Haugskott 
 

 
MapAnt.no - automatisk generert “o-kart” over hele landet. 
Realisert juni 2020 på nett www.mapant.no. Dynamisk under utvikling   
Terje Mathisen 
Jan Kocbach 
Henning Spjelkavik 
Ivar Haugen (adm) 
Stein Blomseth (adm) 
 

b) Barn, ungdom og kompetanseutvikling  
 

Generelle betraktninger 
Norges Orienteringsforbund har i tingperioden hatt fokus på å videreføre og utvikle gode modeller for 
barne- og ungdomsaktiviteter, rekruttere og inkludere nye i idretten, bruke skolen som aktiv 
læringsarena, styrke trener- og leder kompetansen og klubbutviklingsarbeidet. Dette er bl.a. gjort 
gjennom ulike kompetansetiltak og kursvirksomhet, økt stillingsressurser til eget skoleprosjekt og 
tilskuddsordninger til klubber og kretser. Jenteprosjektet er videreført i perioden. Et annet område som 
har stått sentralt i perioden er arbeidet med klasse- og løypetilbudet for barn, ungdom og nybegynnere 
generelt med mål å tilby løyper på riktig nivå og gi en raskere mestringsfølelse. 
 
Trenerutdanning i Orientering 
 
Trenerløypa 
Felles rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett   
Norsk Orientering har følgende godkjente trenerutdanninger av Norges idrettsforbund: 
 

• Trener-1 Orientering (45 t + 45 t praksis). Kursplan, kurs og veilederhefte 

• Trener-2 kurs Orientering (60 t + 75 t praksis). Kursplan, kurs og veilederhefte 

• Trener-3 kurs Orientering (100 t + 90t praksis). Kursplan 
 

Trenerkurs 
Det er igangsatt og gjennomført følgende trenerkurs i perioden 2020 - 2021:  

• 5 trener-1 kurs i 2020 med til sammen 61 deltakere   

• 9 trener-1 kurs med til sammen 91 deltakere (5 kurs i 2020 og 4 kurs i 2021).  

• 1 trener-2 kurs med 8 deltakere (I 2020 ble det ikke gjennomført trener-2 kurs)   
 
Det er gledelig at mange ungdommer i alder 16-20 år tar trener-1 kurs og får praktisere som trenere 
for barn og unge i egen klubb (32 av 91 kursdeltakere på trener-1 var i alder 16-22 år). Trenerkurs 
organiseres i hovedsak av Orienteringsforbundet, trener-1 i samarbeid med krets eller klubb. I 2021 
har flere av kursene blitt gjennomført digitalt pga koronapandemien.  
Norges Orienteringsforbund har 7 godkjente trenerutviklere for trener-1 kurs.   
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Kurs og andre fagområder i Orientering 
Orienteringsforbundet har i perioden gjennomført 4 løypeleggerkurs (totalt ca. 100 deltakere) med vekt 
på løypelegging for N,C og B nivå. E-kurset, Grunnkurs i løypelegging, som ble lansert i 2019, har blitt 
kombinert med det praktiske kurset. Vinteren 2021 arrangerte Orienteringsforbundet en rekke digitale 
kurs etter ønske fra flere klubber. Flere av kursene egner seg godt for digital undervisning.  
Vi nevner spesielt flg. kurs som er gjennomført digitalt:    
Løypetegning OCAD: 2 kurs, totalt 36 deltakere. 
Løypetegning Purple Pen: 4 kurs, totalt 59 deltakere. 
Webinar klubbutvikling, 1, 22 deltakere.  
Arrangement av enkle o-løp med fokus på Brikkesys og Livelox,1 kurs, 34 deltakere. 
Kurs kart og kompass, digitalt, ca. 10 deltakere. 
Kretser og klubber har blitt oppfordret til å arrangere lokale og regionale kurs.  
Årlig et det gjennomført et arrangørseminar for arrangører av nasjonale løp.  
 
Norges Orienteringsforbund har godkjente kursmaler innen løypelegging, Ocad og PurplePen 
løypetegning, synfaring/karttegning, tidtakerprogrammer, tur-o, trenerkurs, arrangørkurs, klubbutvikling, 
organisasjonsutvikling mm. som er godkjente for voksenopplæringsmidler (VO) og kompetansetilskudd 
fra NIF (post 3). Kursplattformen som brukes er www.idrettskurs.no  
 
Voksenopplæringsmidler (VO-midler) 
I perioden er det i hele organisasjonen hentet ut et større beløp i voksenopplæringsmidler.  
Den største andelen er fra arrangørkurs. Forbundet hjelper klubbene i registreringsarbeidet, slik at 
midlene går uavkortet tilbake til klubbarrangørene. VO-tilskuddet var i 2020 kr. 88,-/66,- pr. kurstime 
med/uten kurslærer. I 2021 var tilskuddet kr 100/70 på grunn av ekstraordinære tilskudd til NIF. 
 
Kompetansehelg Norsk Orientering  
Kompetansehelg ble første gang arrangert høsten 2015 og er en god møteplass for 
erfaringsutveksling, nettverksbygging, faglig påfyll og inspirasjon. Kompetansehelgen bidrar til å styrke 
det videre arbeidet mot et felles mål om økt rekruttering og utvikling i orientering. Kompetansehelgen 
har vært gjennomført i november på Gardermoen med rundt 200 deltakere hvert år. Målgruppen er 
ungdom og voksne, både nye og erfarne. 
I november 2020 ble kompetansehelgen gjennomført digitalt pga pandemien. Vi hadde 4-5 parallelle 
seminar hver av helgedagene, totalt 11 forskjellige seminar med et bredt spekter av tema innen 
breddesektoren – barn og ungdomsaktivitet, skole, tur-o, arrangement av o-løp, trener og 
lederutvikling, klubbutvikling og inkludering. Sunn Idrett var også delaktig.    
 
I 2021 klarte vi å gjennomføre fysisk kompetansehelg i slutten av oktober med rundt 175 deltakere. O-
folket var glade for å møtes fysisk igjen. Her var det tema som spente seg fra rekrutteringsarbeid, 
aktiviteter og trening barn og ungdom til turorientering, arrangement og toppidrett.  Tilbakemeldinger er 
at kompetansehelga er nyttig, lærerik med gode diskusjoner og erfaringsutvekslinger og en god  sosial 
møteplass.  For oversikt på alle tema gjennom 7 år viser vi til nettsiden: 
http://www.orientering.no/arrangement/nof-aktivitet/kompetansehelg/      
 
 
Andre prosjekter og tiltak  

 
Nye åpne klasser - og løypetilbud  
 
Kretsledermøte (KLM) 29. oktober 2021 vedtok nye åpne klasser og løypetilbud som en permanent 
ordning i Norsk Orientering, gjeldende for krets- (K) og nasjonale (NA) løp fra 01.01.2022.   
En arbeidsgruppe som ble nedsatt etter vedtak på forbundstinget i mars 2018 har fulgt opp arbeidet 
med det nye klasse- og løypetilbudet helt fram til kretsledermøtet 2021. 
  

http://www.idrettskurs.no/
http://www.orientering.no/arrangement/nof-aktivitet/kompetansehelg/
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Med grunnlag i erfaringene fra utprøving i 2020 – 2021, innspill som er kommet underveis, 
anbefalinger fra arbeidsgruppa samt svarene fra en deltakerundersøkelse i september 2021, ble 
forslag til nytt klasse- og løypetilbud i NA- og K- enstemmig vedtatt, samt endringer i 
konkurransereglene knyttet til forslaget, gjeldende fra 1.1.2022.  
 
Klubbutvikling og veilederutdanning   
Orienteringsforbundet har i perioden utdannet flere klubbveiledere og i 2021 teller klubbveilederteamet 
7 veiledere som kan bidra med klubb-besøk og klubbutviklingstiltak ut fra ønsker og behov i den 
enkelte klubb. 3 av klubbveilederne er utdannet i perioden. Vi har med en ny klubbveileder på 
utdanning som startet i desember 2021 og gjennomføres i NIFs regi.   
Arbeidet med klubbutvikling har vært styrket i 2020 - 21.   
Vi hadde i 2020 lagt en plan for å gjennomføre 15 klubbutviklingsprosesser og vi gjorde også en 
offensiv med markedsføring ut til klubber og med nyheter på nett. Bl.a. med denne informasjonen 
http://www.orientering.no/media/filer_public/64/3a/643a5226-cc56-4b98-8d39-
5c9f42413aca/info_om_klubbutvikling_orientering_2020.pdf .  
Avtaler var gjort med flere klubber for start på ettervinteren, men korona satte en stopper for det. Vi har 
likevel klart å gjennomføre flere startmøter i form av det vi har kalt «Miniklubbutvikling». En av våre 
klubbveiledere har i forbindelse med prosjektet kart i skole og fritid og lokale lærerkurs i samarbeid 
med klubb og skole også avtalt og gjennomført klubbutviklingskveld i den lokale klubben. Dette har 
resultert i 7 startmøter med «miniklubbutvikling». I tillegg har 2 klubber gjennomført både start og 
oppfølgingsmøter.    
Å kombinere klubbutvikling med et andre konkrete prosjekt har medført at veien til å nå ut og skape 
interesse er blitt kortere, noe også en spørreundersøkelse underbygger ved at mange klubber ønsket 
seg klubbutvikling i 2021. 

I 2021 har klubbveilederteamet hatt jevnlig digitale møter gjennom året for planlegging, 
erfaringsutveksling og motivasjon. Det har vært nyttig og viktig for å holde kontakten i koronatid.   
Vi gjennomførte et vellykket webinar med klubbene i februar om klubbutvikling og for å motivere flere 
klubber til å gjennomføre klubbutviklingskvelder. 

Vi hadde en elektronisk klubbundersøkelse i perioden januar - februar der formålet var å innhente 
informasjon om klubbenes behov og ønsker for klubbutvikling og kurs og for oppfølging av 
klubbarbeidet innen strategiske utviklingsområder i Norsk Orientering. 
Svarprosenten var god og mange klubber krysset av for ønske om klubbesøk og klubbutviklingskveld 
(start - og oppfølgingsmøte). Det var også mange som ønsket ulike type fagkurs.    

Det ble en fordeling av klubber på veilederne ut fra ønske og kapasitet. Det ble også satt opp en rekke 
digitale kurs i perioden januar – april, noe vi erfarte som vellykket med god deltakelse på mange av 
kursene.  

Det er gjennomført 8 klubbutviklingskvelder av typen start- og oppfølgingsmøter i 2021. Ett av disse var 
digitalt. Det er i tillegg noen pågående prosesser i gang. I tillegg kommer deltakelse på styremøter og 
en rekke andre klubbesøk med mer fagspesifikke tema. 

 
Sunn Idrett 
Sunn idrett er en god bidragsyter for å øke kunnskapen omkring riktig kosthold, ernæring og sunne 
vaner for både jenter og gutter. Orienteringsforbundet var en aktiv støttespiller og medeier i tiltaket 
siden starten i 2008 og fram til 1. januar 2020 da Sunn Idrett ble en del av Norges Idrettsforbund til 
beste for hele Norsk Idrett. (før 2016 var det Sunn Jenteidrett)   
Sunn Idrett har fortsatt hatt et godt og nært samarbeid med Orienteringsforbundet og bidratt med 
leveranser i perioden i form av foredrag på Kompetansehelgen og tema i «spørretimen», et digitalt 
temamøte med junior/seniorutøvere.      
Sunn Idrett har i 2021 lansert ny e-læring for trenere. Denne er obligatorisk på trener-2 kurs i tillegg til 
kursmodul i kommunikasjon rundt mat, kropp og vekt. 
  
 
 

http://www.orientering.no/media/filer_public/64/3a/643a5226-cc56-4b98-8d39-5c9f42413aca/info_om_klubbutvikling_orientering_2020.pdf
http://www.orientering.no/media/filer_public/64/3a/643a5226-cc56-4b98-8d39-5c9f42413aca/info_om_klubbutvikling_orientering_2020.pdf
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Hovedløpet/O-landsleiren (HL/OLL)  
HL/OLL er fortsatt den største og kanskje viktigste møteplassen for ungdom mellom 14-16 år. Her 
skapes sterke sosiale bånd og nettverksbygging på tvers av krets og klubb. Deltakerne får tilbud om 
gode tekniske treningsøkter, faglige foredrag og ikke minst sosiale aktiviteter. Unge trenere blir 
engasjert og kretsene bidrar med ledere under leiren. 
 
I 2020 og 2021 var henholdsvis Østmarka OK og Frol IL arrangører. Begge steder ble det gjennomført 
svært gode arrangement, tross utfordringer med korona-pandemien. I 2020 måtte deltakerne bo på 
hotell pga de strenge smitteverntiltakene. Deltakerne fra Akershus og Oslo o-krets måtte bo hjemme 
pga plassbegrensning. I Levanger i 2021 bodde deltakere og leder på 2 skoler som fungerte som 
kohorter.      
Det er viktig å vektlegge gode sosiale aktiviteter, ha overnatting på skole som flertallet av utøverne 
ønsker, inkluderende, utviklende og varierte treningsøvelser i tillegg til lagbyggingsaktiviteter for 
treningsgruppene. 
 
Deltakerantall:   

• 344 deltakere på OLL i 2020 (336 på langdistanse og 339 på sprint)  

• 309 deltakere på OLL i 2021 (307 på langdistanse og 316 på sprint)   
 
Deltakerantallet har dessverre sunket betraktelig de siste årene fra 436 i 2016, en nedgang på ca. 130 
på fem år. Dette på tross av gode arrangement og svært fornøyde deltakere blant de som er med. 
Koronapandemien har nok litt av årsaken til nedgang de siste to årene.      
 
«Hovedløpsprosjektet»  
Dette har vært et godt tiltak gjennom mange år der hver krets oppnevner 1-2 kretskontakter som skal 
bidra til å motivere utøvere i egen krets til deltakelse på HL/OLL gjennom å tilrettelegge for 
miljøskapende og utviklende samlinger i egen krets. Kretskontaktene fungerer også som et viktig 
bindeledd mellom forbundet og arrangørklubb.  
    
OLL er for øvrig en god møteplass for ledere og trenere. Foredrag og temamøter har vært et tilbud 
under leiren. Det har deltatt rundt 50 ledere og 30 trenere hvert år.    
 
Camp unge trenere 
Unge mellom 17-25 år får en opplæring innen trener- og lederrollen i forkant av O-landsleiren (OLL) 
Deretter praktiserer de som ledere/trenere for en gruppe ungdom under OLL. Dette har blitt 
videreført som et vellykket tiltak i 2020-21.  Det har vært populært slik at påmelding de siste årene 
har blitt fulltegnet med ca. 25 unge trenere/ledere. De som går trener-1 kurs får godkjent en del av 
praksisen sin som trener/ung leder under OLL. Vi har egen hovedleder under OLL som spesielt 
følger opp denne gruppen. 
 
Ungdomskomite Norsk Orientering (UNO)   
Komiteen ble opprettet høsten 2013 med formål å arbeide for å beholde ungdom (13-25 år) i o-idretten 
som utøvere, trenere og ledere. Fokuset har senere blitt endret til unge i alder 15-25 år.  

 
Komiteen har i denne tingperioden bestått av 5 medlemmer som er valgt ut på bakgrunn av deres 
interesse for ungt lederengasjement.  

Ledere i UNO har i perioden vært Kristoffer Bjerketvedt Helminsen, Fredrikstad Skiklubb. 

 
UNO har i perioden spesielt jobbet med å oppfordre / motivere for ungdomsrepresentanter inn i o-krets 
styrene, være talerør inn mot forbundet i saker som angår ungdom og bidratt med å opprettholde 
driften av egen facebook-side og Instagram-konto til Norsk Orientering. De planla også å arrangere en 
UNO leir i mars 2020, men måtte avlyse pga koronapandemien.   
 

 
 



____________________________________________________________________________  
40. Forbundsting 26. – 27. mars 2022 14 

 

Materiell og Nettressurser 
Det er i perioden laget flere videofilmer til bruk i introduksjon, opplæring og instruksjon for nye til 
orientering. De fleste filmene er lagt ut på Norsk Orientering sin Youtube-kanal. Øvelser- og 
aktivitetsfilmer er lagt inn i aktivitetsbanken 
 
O-forbundet har i perioden videreført ordningen med Rekrutteringspakken beregnet på nybegynnere 
barn og unge opp til 16 år. Består av et hendig etui som inneholder kompass, Emit brikke og mini 
postskjerm til svært gunstig pris. Et opplæringsbanner for karttegn, Orientering på 1-2-3, er også 
videreført.   
  
 
Tilskuddsordninger bredde og kompetanse 
O-forbundet mottar årlig øremerkede tilskudd fra NIF (post 3 midler) som er basert på aktivitetsomfang- 
og medlemsutvikling i samordnet rapportering. I tillegg får vi også en større del på kompetansetiltak 
(registrerte kurs i idrettskurs.no). Det gjennomføres et årlig møte mellom NIF og NOF om kvalitet/ 
verdigrunnlaget i vår idrett som grunnlag for denne tildelingen.  
 
NIF har i perioden hatt spesielt fokus på at særforbundene følger opp barneidrettsbestemmelsene og   
retningslinjer for ungdomsidrett, økonomi som barriere i idretten og retningslinjer for seksuell 
trakassering og overgrep i idretten. Inkludering av funksjonshemmede i paraidrett er også en viktig del 
av post 3 grunnlaget.  
    
I 2020 ble forbundet tildelt 3,679 millioner og i 2021 3,457 millioner i tilskudd over Post 3. Etter søknad 
mottar forbundet også øremerkede tilskuddsmidler fra Norsk Friluftsliv.  
 
En betydelig del av ovennevnte tilskuddsmidler er tildelt klubber og kretser i støtte til aktivitetsutvikling, 
kompetansehevingstiltak, World Orienteering Day (WOD), rekruttleire og hovedløpsprosjektet. Støtten 
gis etter søknad og er basert på bl.a. aktivitetstallene fra Samordnet rapportering og tiltaksplaner.   
 
 
O-idol og junioraktivitet  
O-idol 2020 ble arrangert i Bergen med Fana IL som arrangør. Her var det langdistanse på 
programmet. I 2021 var Byåsen arrangør, og også her ble det arrangert en langdistanse. Det var åpen 
påmelding begge år, uten kretskvoter. Premien for topp 3 i O-idol i 2019-2020 har vært en tur til VM. 
Dette har ikke latt seg gjennomføre grunnet covid-19, og i 2021 ble det derfor bestemt at premien ville 
være en treningssamling i Portugal sammen med juniorlandslaget, da dette ble sett på som mer 
sannsynlig å kunne gjennomføre. Premievinnerne fra 2019 og 2020 får også dette som premie.  

 
I 2020 og 2021 har vi arrangert flere åpne juniorsamlinger. Samlingene har hatt veldig stor interesse 
med over 100 påmeldinger på det meste. Høsten 2020 ble det opprettet et juniorlandslag, noe vi ikke 
har hatt på mange år. Tanken er at de aller fleste juniorlandslagssamlinger skal være åpne for andre 
juniorutøvere.  
Flere samlinger har vært koordinert sammen med Jenteprosjektet. 
Da mulighetene for å møtes fysisk har vært begrenset pga covid-19, så har vi gjennomført jevnlige 
digitale møter med «spørretimen», spesielt tilpasset for juniorer, med aktuelle tema, innledere og 
muligheter for å stille spørsmål. Dette har vært veldig populært.  
 
Jenteprosjektet  
Sesongen 2020-2021 gikk Jenteprosjektet inn i sitt sjette prosjektår (oppstart i 2016). Sesongen ble 
sterkt preget av den pågående pandemien, og mange aktiviteter ble dessverre avlyst og vi ble nødt til å 
se på muligheter på nye plattformer (digitalt). Som nevnt over, har Jenteprosjektet vært en stor 
bidragsyter og gjennomfører i de digitale «Spørretimene» (et populært tiltak for ulike målgruppene, 
spesielt fra 15 til 24 år, med ulike temaer og spennende gjester). Blant annet var Gjert Ingebrigtsen 
gjest i Spørretimen i november 2020. I tillegg har Jenteprosjektet sørget for at mange 
landslagssamlinger og aktiviteter har vært gjennomført som åpne samlinger i periodene dette har vært 
mulig.  
Under listes opp en del av tiltakene som har vært gjennomført i 2020 og 2021.   
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Tiltak 2020 

• Kraftsentertrening m/Frank Brissach, 2 økter i uken, Trondheim. 5-7 damer i snitt.  

• Alle junioraktiviteter i regi av forbundet har vært representert med minst en kvinnelig leder. 

• Jentesamling Beitostølen (samling), januar, 28 damer.  

• Vintersamling Tyrkia NOF (samling), februar, 14 damer. 

• Åpen sosial dag ifm. Sprintliga Oslo, august, 22 damer.   

• Høstsamling NOF (samling) 

• 9 x «Spørretimen» fordelt utover året, digitalt, 25-35 damer i snitt.  
  

Tiltak 2021:  

• Kraftsentertrening m/Frank Brissach, 2 økter i uken, Trondheim. 5-7 damer i snitt.  

• Alle junioraktiviteter i regi av forbundet har vært representert med minst en kvinnelig leder.  

• Regionale Fokusløp, april/mai/juni. Digitale seanser for å lære/sette fokus på aktivitet.  

• Bidratt til å øke antallet løpere med Toppidrettssatsing for å sørge for aktivitet også for «bredden» 
utenfor landslaget. 

• Åpen samling Østerdalen, juli, 67 damer.  

• Åpen samling Sandnes, oktober, 16 damer.  

• 7 x «Spørretimen» fordelt utover året, digitalt, 25-35 damer i snitt.  

 

c) Kart og anlegg  
 
Kartarbeid 
Kartutvalget har særskilt ansvar i kartfaglige spørsmål. I Tingperioden er det på grunn av covid-19 
ikke gjennomført årlige kartmøter, men sendt informasjonsskriv til klubber og kretser i kartrelaterte 
saker.  
 
Kartutvalget deltar i forberedelser og gjennomføring av kurs. Det er blant annet avhold digitale kurs 
i løypetegning med OCAD og Purple Pen. 
 
I tillegg har utvalget bidratt i forbindelse med karttegningskurs for nybegynnere. 
 
For øvrig behandler kartutvalget løpende kartfaglige spørsmål og saker fra ulike aktører på vegne 
av forbundet.  Dette omhandler blant annet: 

• Behandle søknader om autorisasjon for karttrykking og vurdering av kartene som sendes inn 
en gang i året, utarbeidelse av detaljerte tilbakemeldinger på trykkekvalitet (inkludert tips) til de 
autoriserte. Antallet produsenter har vært stabilt i tingperioden, og det er nå 31 autoriserte 
produsenter.    

• Rundskriv om autorisasjonsordningen 

• Behandle dispensasjonssøknader som gjelder kart 

• Følge opp henvendelser fra IOF om kartspørsmål 

• Håndtering av klager i forbindelse med godkjenning av o-kart og andre konflikter rundt o-kart  

• Overvåking av den teknologiske utviklingen som berører o-kart. De siste årene er det først og 
fremst laserscanning, trykketeknologi og generalisering som har hatt fokus 

• Vedlikeholde Norges Orienteringsforbunds litteratur om o-kart og kartnormene 

• Bidratt med artikler til magasinet Veivalg 

• Realisering av mapant.no, hvor leder av kartutvalget, Terje Mathisen, har vært en av de 
viktigste bidragsyterne for at dette ble lansert i juni 2020.  
 

Det har vært et mål å forenkle mindre arrangement med bruk av godkjent skriverteknologi. 
Statistikken viser at antall utskrifter fra de autoriserte produsentene øker år for år. Slik utviklingen 
er vil nok dette fortsette å øke. Dette er noe Kartutvalget vil «overvåke» for å sikre kvaliteten i dette 
arbeidet. 
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Anlegg 
Alle kartstatistikkene er hentet fra Samordnet rapportering. Tallene for 2018 og 2019 er endelige. 
For 2020 ble ikke kartspørsmål tatt med i Samordnet rapportering da erfaringene fra de siste årene 
tyder på at dette ikke er en god måte å hente kartdata på. Det finnes derfor ikke kartdata for 2020. 
 
Det vurderes å hente tilsvarende tall via f.eks en questback til kartansvarlig i klubbene for årene 
2021 og fremover. 

Sprintkart 2018 2019 2020 

  Reviderte Nye Reviderte Nye Reviderte Nye 

  ant. km² ant. km² ant. km² ant. km² ant. km² ant. km² 

Agder 2 3 5 10 1 4 2 3 
    

Akershus og Oslo 7 15 8 22 15 20 7 11 
    

Buskerud 4 5 5 7 4 5 6 7 
    

Finnmark 0 0 1 3 0 0 0 0 
    

Hordaland 4 4 3 15 2 21 2 8 
    

Innlandet 8 21 6 9 10 15 8 15     

Møre og Romsdal 2 0 1 0 0 0 0 0 
    

Nord-Trøndelag 2 3 1 1 5 6 4 12 
    

Nordland 2 2 2 3 2 2 3 6     

Rogaland 8 9 3 1 3 7 7 11 
    

Sogn og Fjordane 1 1 1 1 0 0 0 0 
    

Sør-Trøndelag 4 5 5 8 7 10 7 11 
    

Troms 3 9 2 10 1 2 0 0 
    

Vestfold og Telemark 5 4 6 6 7 11 5 6 
    

Østfold 9 7 1 2 4 7 4 6 
    

Sum 54 88 50 98 61 110 55 96 
    

 
 

Skole- og 
instruksjonkart 

2018 2019 2020 

  Reviderte Nye Reviderte Nye Reviderte Nye 

  ant. km² ant. km² ant. km² ant. km² ant. km² ant. km² 

Agder 0 0 3 21 1 1 4 12 
    

Akershus og Oslo 3 3 2 6 1 1 26 19 
    

Buskerud 1 1 4 2 1 1 3 2 
    

Finnmark 0 0 0 0 0 0 0 0 
    

Hordaland 7 3 4 2 3 3 7 3 
    

Innlandet 7 5 2 3 4 5 4 2     

Møre og Romsdal 0 0 0 0 0 0 0 0 
    

Nord-Trøndelag 4 6 0 0 2 2 4 11 
    

Nordland 2 2 4 3 1 1 1 1     

Rogaland 0 0 0 0 0 0 1 1 
    

Sogn og Fjordane 2 0 1 1 0 0 0 0 
    

Sør-Trøndelag 0 0 0 0 2 1 1 1 
    

Troms 2 1 3 5 0 0 3 4 
    

Vestfold og Telemark 3 3 4 2 0 0 12 5 
    

Østfold 1 1 9 5 8 2 21 11 
    

Sum 32 25 69 50 23 17 87 72 
    

Turkart og andre kart 2018 2019 2020 
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  Reviderte Nye Reviderte Nye Reviderte Nye 

  ant. km² ant. km² ant. km² ant. km² ant. km² ant. km² 

Agder 1 40 0 0 0 0 2 200 
    

Akershus og Oslo 2 30 5 35 3 130 1 1 
    

Buskerud 2 2 0 0 1 23 1 91 
    

Finnmark 0 0 0 0 0 0 0 0 
    

Hordaland 0 0 0 0 3 8 2 2 
    

Innlandet 8 29 2 20 2 3 17 158     

Møre og Romsdal 0 0 0 0 0 0 0 0 
    

Nord-Trøndelag 2 400 1 6 3 5 14 578 
    

Nordland 4 150 0 0 1 3 1 4     

Rogaland 1 25 2 34 1 25 1 33 
    

Sogn og Fjordane 0 0 0 0 0 0 0 0 
    

Sør-Trøndelag 0 0 0 0 0 0 3 625 
    

Troms 0 0 0 0 1 9 0 0 
    

Vestfold og Telemark 1 370 0 0 3 1010 2 10 
    

Østfold 1 84 3 500 1 360 0 0 
    

Sum 123 1130 13 595 19 1578 44 1700 
    

 
 

Konkurransekart 2018 2019 2020 

  Reviderte Nye Reviderte Nye Reviderte Nye 

  ant. km² ant. km² ant. km² ant. km² ant. km² ant. km² 

Agder 5 24 10 46 8 21 3 43 
    

Akershus og Oslo 16 71 12 66 17 61 8 81 
    

Buskerud 10 27 7 21 9 60 3 12 
    

Finnmark 3 10 1 3 1 20 1 5 
    

Hordaland 15 141 3 10 18 166 11 49 
    

Innlandet 15 89 11 83 19 84 9 61     

Møre og Romsdal 2 0 2 16 2 40 1 20 
    

Nord-Trøndelag 6 25 5 22 8 26 2 5 
    

Nordland 5 31 2 7 3 15 3 10     

Rogaland 9 24 4 5 8 29 3 2 
    

Sogn og Fjordane 3 4 2 23 3 13 2 1 
    

Sør-Trøndelag 4 10 10 33 7 15 7 29 
    

Troms 2 14 1 4 3 15 1 13 
    

Vestfold og Telemark 12 53 10 43 23 96 6 40 
    

Østfold 6 37 4 27 9 53 12 69 
    

Sum 113 560 74 409 138 714 71 440 
    

 

 
Vårt forhold til naturmiljø og rettighetshavere  
Det ble i 2019 nedsatt et styreoppnevnt utvalg som skal jobber aktivt for å sikre tilgang til arealer 
for orienteringsaktiviteter, også i verneområder, og for å sikre karteiernes rettigheter i areal- og 
utbyggingssaker.  
Utvalget ble underveis i tingperioden reetablert som det nye Miljø- og bærekraftsutvalget (MBU), 
som i tillegg til sitt fokus på VDG skal jobbe med bærekraftsstrategi for Norsk Orientering. 
I senere del av tingperioden har MBU jobbet med en oppdatert veileder for arrangører.  
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MBU har prioritert arbeidet i dialog med forbundsstyret og kretslederne. Forholdet til naturmiljø og 
VDG-avtalens samarbeidspartnere er prioritert. Viktige hendelser og resultater (sammendrag): 

- Gjennomført møte med alle kretslederne for å klargjøre kretsenes behov. Konklusjon: 
Kretsene ba om bedre forbundets veiledning til klubbene. 

- Oppdatert arrangørveileder utarbeidet, med klargjøring av VDG-krav til arrangementer. 
- Konkurranseregler foreslått revidert, med klargjøring av krav til godkjenning av terminliste. 

Nye konkurranseregler ble vedtatt i KLM 2022 
- Ny veileder for klubbenes VDG-arbeid ferdigstilles nå. 
- Påvirket forskrifter for verneområder. 

 
Oppsummert har utvalget oppfylt «avtalen» med kretslederne om å hjelpe klubbene og dermed 
krets og forbund i å oppfylle våre bærekraftsmål for naturmiljø, og vi har sikret rammebetingelsene 
våre. 
Andre relevante bærekraftsmål er ikke prioritert i denne perioden. Det betyr ikke at de ikke er 
viktige for Norsk Orientering, men at det er avgjørende at vi løser våre utfordringer for naturmiljø 
først. 

 
 

d) Arrangementer (Internasjonale, NM/HL og andre hovedarrangement)  

Internasjonale hovedarrangement i Norge  

2020    

Dato Konkurranse Arrangør 
Antall 
starter 

 Ingen   

 
2021    

Dato Konkurranse Arrangør 
Antall 
starter 

 Ingen   

Norgesmesterskap, Hovedløp for yngre og andre hovedarrangement 

2020    

Dato Konkurranse Arrangør 
Antall 
starter 

25.jan 
Hovedløpet i ski-
orientering  Lillomarka OL 62 

25.jan 
NM ski-orientering 
langdistanse Lillomarka OL 69 

15.-16.feb 
NM ski-orientering 
mellom og stafett Vang OL 179 

1.-2.aug 
Hovedløpet 
langdistanse og sprint Østmarka OK 675 

16.aug NM ultralang Sturla IF 231 

29.-30.aug NM pre-o og Tempo Lardal OL 39 
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10.-13.sep NM-uka Freidig, Malvik, Wing 1247 

20.sep NM junior stafett Fana IL 171 

25.-27.sep NM sprint Haugesund 632 

 
 
    

 

2021    

Dato Konkurranse Arrangør 
Antall 
starter 

23.jan 
NM sprint ski-
orientering Hadeland OL - (kun D/H 21 klasser) 35 

30.jan 
NM langdistanse ski-
orientering  

Nordmarka skiorientering klubb -  

(kun D/H 21 klasser) 25 

13.feb 
NM mellomdistanse 
ski-orientering Toren-Troll 34 

 
Hovedløpet ski-
orientering AVLYST pga Koronarestiksjoner  

 
NM stafett ski-
orientering AVLYST pga Koronarestriksjoner  

4.-5.aug  
Hovedløpet sprint og 
langdistanse Frol IL 623 

14.-15.aug NM pre-o og Tempo Nydalen 47 

3.-5.sep NM sprint Heming Orientering 656 

7.-12.sep NM uka Porsgrunn OL 1063 

18.sep NM junior stafett Byåsen IL 186 

24.okt NM natt Lillomarka OL 223 

     

Andre hovedarrangement 

2020    

Dato Konkurranse Arrangør 
Antall 
starter 

 O-Festivalen AVLYST pga koronarestriksjoner  

5.-6.sep Veteranmesterskapet Eiker OL 823 

 

2021    

Dato Konkurranse Arrangør 
Antall 
starter 

28.-30.jun O-Festivalen  Kongsberg OL (sterke korona restriksjoner) 1617 

3.-5.sep Veteranmesterskapet Halden SK 1214 

 
 
 



____________________________________________________________________________  
40. Forbundsting 26. – 27. mars 2022 20 

 

Felles terminliste på nett (Eventor) 

Eventor ble satt i drift våren 2011. Erfaringene har vært entydig positive. Det har medført en 
betydelig reduksjon i administrasjon og har forenklet rutinene for søknad og opprettelse av 
arrangement. Ved å sikre alle arrangement samlet på en felles IT plattform er det oppnådd økt 
synlighet og historisk lagring av alle konkurranser og resultat.   
 
Våren 2013 ble all løpsrapportering også flyttet inn i Eventor. Dette fungerer bra. Klubbene 
rapporterer greit, men det er skuffende mange som ikke rapporterer innen fristen på 14 dager. Det 
blir unødvendig mye purring på levering av løpsrapporter. 
  
Våren 2019 ble det introdusert en løsning for betaling ved påmelding (kortbetaling) for de 
arrangørene som ønsker det. Løsningen fungerer bra og er spesielt nyttig for de arrangørene som 
har mange utenlandske deltagere. 
 
I 2021 ble «ukas løype» opprettet som egen løpskategori. Med mange avlyste løp var dette et 
svært populært tiltak som raskt ble tatt i bruk av mange klubber. 
 
Det er anbefalt å fortsette å videreutvikle Eventor i kommende periode slik at ytterligere 
funksjonalitet blir tatt inn i systemet.   
 

Spillemidler til utstyr 
Alle norske idrettslag som er tilknyttet NIF gjennom et særforbund, kan søke spillemidler til utstyr. 
O-klubber og grupper kan søke støtte til et bredt spekter av arrangementsutstyr. I 2020 ble 45 
klubber tildelt totalt kr. 389 273,-. I 2021 ble 48 klubber tildelt totalt kr 445 697,-. 
 
Løpsstatistikk 
For Orientering er både 2020 og 2021 svært preget av Koronarestriksjoner.  
For ski-orientering ble 2020-sesongen arrangert tilnærmet normalt, mens det i 2021-sesongen 
nærmest ble helt stopp i breddearrangement. 
 
Det ble gledelig nok også arrangert sykkel orientering i 2021.  
 
Alle tallene for Nasjonale løp, Kretsløp og Nær-løp er hentet fra Eventor. 
 
Fra 01.01.2020 ble det gjort 3 kretssammenslåinger. De nye kretsene er Agder, Innlandet samt 
Vestfold og Telemark. I statistikken for 2019 er tallene for de gamle kretsene slått sammen slik at 
sammenligning er relevant. 
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Nasjonale løp og Kretsløp Orientering     

  2019 2020 2021 

Avlyste løp – alle 
typer   245  190  

  Ant. løp Starter Ant. løp Starter Ant. løp Starter 

Agder 10 867 6 452 12 6 059 

Akershus og Oslo 25 9 050 20 5 594 18 4 814 

Buskerud 16 6 013 14 3 945 21 7 236 

Finnmark 7 1 631 3 39 4 143 

Hordaland 13 1 420 11 1 524 11 982 

Innlandet 24 4 529 10 1 608 15 1 491 

Møre og Romsdal 6 309 4 263 5 180 

Nordland 6 228 6 319 9 719 

Nord-Trøndelag 21 3 238 15 1 353 17 2 538 

Rogaland 23 2 860 14 2 294 12 1 302 

Sogn og Fjordane 8 550 8 2 719 9 272 

Sør-Trøndelag 25 5 890 15 3 194 21 5 244 

Troms 8 482 8 571 4 158 
Vestfold og 
Telemark 35 12 670 19 3 936 18 2 826 

Østfold 27 18 423 10 1 684 9 3 072 

Sum 263 68 277 163 26 301 175 37 036 

 
Nærløp Orientering    

  2019 2020 2021 

  Ant. løp Starter Ant. løp Starter Ant. løp Starter 

Agder 48 2 777 45 2 792 60 3 059 

Akershus og Oslo 154 14 948 120 10 430 112 8 628 

Buskerud 34 1 939 28 994 33 1 764 

Finnmark 2 187 3 91 1 39 

Hordaland 43 3 421 23 1 777 35 2 274 

Innlandet 89 3 634 66 3 086 102 4 895 

Møre og Romsdal 0 0 2 59 0 0 

Nordland 30 1 207 28 919 29 980 

Nord-Trøndelag 3 198 0 0 0 0 

Rogaland 119 5 964 82 4 284 75 3 563 

Sogn og Fjordane 17 863 14 385 17 505 

Sør-Trøndelag 33 3 283 20 2 284 31 3 191 

Troms 13 444 13 331 13 324 
Vestfold og 
Telemark 80 6 389 56 4 320 71 5 000 

Østfold 37 2 103 36 2 144 35 2 316 

Sum 697 46 304 536 33 896 614 36 538 
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Nasjonale løp og kretsløp 
Skiorientering 

  2019 2020 2021 

  Ant. løp Starter Ant. løp Starter Ant. løp Starter 

Akershus og Oslo 6 1 687 5 1 329 4 282 

Innlandet 4 504 3 508 4 325 

Troms 2  115 2 112    

Sum 13 1 729 10 1 949 8 607 

 
 
Nærløp Skiorientering     

  2019 2020 2021 

  Ant.løp Starter Ant. løp Starter Ant. løp Starter 

Innlandet 1 18 2 222 1 56 

Nordland    1 21   

Sum 1 18 3 243 1 56 

 
 
Nasjonale løp / kretsløp Presisjonsorientering    

  2019 2020 2021 

  Ant. løp Starter Ant. løp Starter Ant. løp Starter 

Akershus og Oslo 2 76 2 76 6 171 

Buskerud 4 92 2 31 2 38 

Innlandet 2  80 2 71 2 168 

Vestfold og Telemark 2 50 2 40   

Østfold 1  30     

Sum 7 270 8 218 10 377 

 
 
Nærløp Presisjonsorientering    

  2019 2020 2021 

  Ant. løp Starter Ant. løp Starter Ant. løp Starter 

Akershus og Oslo   3 111 1 62 

Innlandet   1 19   

Sum   4 130 1 62 

 
 
Nærløp Sykkelorientering    

  2019 2020 2021 

  Ant. løp Starter Ant. løp Starter Ant. løp Starter 

Vestfold og 
Telemark     3 236 

Østfold     1 34 

Sum     4 270 
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e) Paraorientering  
 
Det har i perioden vært en ansatt i 80 % stilling som har hatt i ansvar å koordinere og utvikle 
paraorienteringen videre. Paraorientering har også i denne tingperioden vært et eget hovedområde 
i strategien. 
 
Tall fra samordnet rapportering viser at det i 2020 var registrert 103 aktive medlemmer som utøver 
paraorientering, fordelt på 41 klubber. Det er første gang vi har over 100 registrerte aktive 
medlemmer, og dette er en økning på 14,4 % fra 2019 (der 90 aktive medlemmer var registrert). 
De aktive medlemmene fordeler seg på grenene orientering og presisjonsorientering (pre-o). Tall 
fra 2021 er ikke klar til denne årsberetningen.  
 
Paraorientering har blitt utøvd både som mosjonsaktivitet og som konkurranseaktivitet. Det har 
vært et tilbud for målgruppene bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede, 
utviklingshemmede og skjulte funksjonsnedsettelser.  
 

Para bredde 
Para bredde er aktivitet og tiltak som er gjennomført innenfor kompetanse, trening, mosjon og 
konkurranseaktivitet for å øke rekruttering og antall aktive medlemmer med funksjonsnedsettelser i 
Norsk Orientering.  
 
Turorientering:  
Innenfor para bredde har vi videreført satsningen på turorientering i 2020 og 2021. Det har vært en 
økning i antall personer som registrerer seg under turorientering for funksjonshemmede, og som 
videre registrerer postklippene sine. I 2020 var det 148 aktive deltagere som hadde registrert 
postklipp på turorientering.no, og i 2021 økte det til 210 aktive deltagere. Totalt var det 9879 
registrerte postklipp av personer med funksjonsnedsettelse i 2021, som er en økning fra 2020 der 
det var registrert 6546 postklipp. Vi vet det er flere som ikke ønsker å registrere seg under 
turorientering for funksjonshemmede og som ikke ønsker å registrere sine postklipp, slik at det 
reelle tallet er antatt høyere.  
 
Det har også vært en økning i antall grønne turer for alle som har vært tilrettelagt for personer som 
benytter rullestol, barnevogn, sykkel eller rullator. Det var 64 arrangører som hadde tilbud om 
grønne turer for alle i 2020, og 75 arrangører i 2021. 
 
 
Kompetanseheving: 
Det har blitt arbeidet med å øke kompetansen hos klubber, trenere og blant våre medlemmer. Det 
har vært egne innlegg om paraorientering på flere av seminarene under kompetansehelgen både i 
2020 og 2021. Et av fokusområdene har vært å få opp kunnskapen om tilrettelegging for 
hørselshemmede, og det ble i den sammenheng blant annet laget en film som viser karttegn på et 
orienteringskart med tegnspråk.  
 
Rekruttering: 
For å rekruttere nye, og vise frem orientering til personer med funksjonsnedsettelse, samarbeider 
Norges Orienteringsforbund med ulike helse- og rehabiliteringssentre. Vi har i perioden vært med 
på ulike idrettsdager i regi av idrettskretsene og i samarbeid med Sunnasstiftelsen. I 2020 startet vi 
et samarbeid med Abloom, en organisasjon som arbeider for barn- og unge med 
funksjonsnedsettelse, og som har et spesielt fokus på personer med minoritetsbakgrunn. Både i 
2020 og 2021 har det vært gjennomført en rekke aktivitetsdager med orientering med stor 
deltagelse. 
 
Det har videre blitt arbeidet med å øke rekrutteringen i klubber. Det har vært mulig for klubber å 
søke om tilskudd rettet mot paraorientering og både i 2020 og 2021. Det var 9 klubber som fikk 
tilskuddsmidler for paraktivitet både i 2020 og 2021. Forbundet var i 2021 med på et prosjekt rettet 
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mot slagrammede i samarbeid med Oppsal Orientering og LHL Hjerneslag Oslo, der det ble 
arrangert et orienteringskurs over 6 kurskvelder.   
 
 
Det har også vært mulig for klubber å låne utlånsutstyr for utprøving eller oppstart av aktivitet. Vi 
har nå tre utlånspakker: Pre-o, elektronisk touch-free utstyr og kartstativ. Det ble i 2020 også kjøpt 
inn en joelette til utlån til klubber. Dette er en etthjuls terrengvogn til bruk i terrenget ved hjelp av 
ledsagere.  
 
Synlighet: 
For å være synlig og nå ut til nye, har det i tingperioden vært en aktiv Facebook-side som heter 
Paraorientering. Det finnes også egen informasjon på våre hjemmesider. Det har blitt utarbeidet en 
rekke nyhetssaker og også vært egne sider om paraorientering i magasinet Veivalg. Det har blitt 
utarbeidet en rekke nye kortfilmer til bruk i sosiale medier, blant annet film som viser orientering for 
slagrammede og orientering for døve. For å vise frem paraorientering spesielt til 
minoritetsspråklige har vi også laget filmer i samarbeid med Abloom som er tekstet på ulike språk.  
 

Para konkurranse 
 
Para konkurranse er aktivitet og tiltak som retter seg mot aktive konkurranseutøvere innenfor 
paraorientering. Det har vært mulig å delta for funksjonshemmede i konkurranser innenfor 
orientering, ski-o og pre-o.  
 
Det har blitt arbeidet med å få opp kunnskapen og interessen om pre-o blant forbundets 
medlemmer. Arrangørveilederen i pre-o ble oppdatert i 2021, og den ble brukt som litteratur under 
et innlegg under kompetansehelgen som tok for seg hvordan en arrangerer enkle pre-o 
arrangement. Pre-o karusellen i Akershus og Oslo hadde 3 treninger høsten 2020, men dessverre 
førte koronasituasjonen til at det ikke ble noen karusell i 2021.  
 
Det har både i 2020 og 2021 blitt arrangert nasjonale konkurranser innenfor pre-o. I 2020 var 
Nordic Choice sponsor av norgescupen i pre-o, og de bidro med sammenlagtpremier. Det er også 
gledelig at flere nye klubber kom inn som arrangører av norgescup-konkurranser i både i 2020 og 
2021. I tillegg arrangerte Løten OL og Ringsaker OK arrangerte åpent nordisk mesterskap i pre-o i 
september 2021. 
 

 

f) Mosjonsorientering og rekruttering  
 

Turorientering  

Årene 2020 og 2021 har vært to særdeles gode år for Turorientering (tur-o). 2020 ble 
det beste året i konseptets historie, med rekorddeltagelse. Totalt ligger 170 
arrangører inne i nettportalen med et tilbud om turorientering hvorav 40 klubber har 
kommet til i tingperioden. 
 
Da idretten ble nedstengt i perioder på grunn av Covid-19, endret 
orienteringsklubbene fokus og satte inn flere ressurser og nye tiltak på tur-o hvor 
flere kunne delta. 

  
Folkehelseinstituttet oppfordret under pandemien det norske folk til å komme seg ut, holde 
avstand og være i aktivitet. Aktiveten turorientering traff i midt i blinken og ble en stor suksess for 
Norsk orientering, da mange ville ut å prøve og etterspørselen var høy. I tillegg fikk konseptet en 
god mediaoppmerksomhet nasjonalt og lokalt. I 2020 doblet webportalens sidehenvisninger seg til 
over fem millioner. 
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I 2020 oppdaterte forbundet eksisterende app, som blant annet inkluderte lesing av QR-koder på 
postene. Klippetenger på postene ble fjernet pga smittehensyn og er blitt borte for godt hos de 
fleste arrangører.  
 
 
Den store økningen på turorientering kom i 2020. Omtrent alle klubber har hatt en solid oppgang 
på salg av turorienterings-konvolutter. Tallene har stabilisert seg i 2021. Det digitale nettsalget som 
en del av moderniseringen har også økt.  
 
Ny plattform for web og app i 2022 
I 2021 har fokuset vært å få på plass en ny leverandør for web og app for tur-o. Dette ble lansert 
15. januar 2022.  
 
Utfordringer  
Noen klubber sliter med mangel på kompetanse innenfor data og teknologi som er en del av 
moderniseringsprosessen. En annen utfordring er at turorientering ikke er integrert som en del av 
klubbens hovedaktivitet, men arbeider mer som en selvstendig aktivitet. Klubber som har lykkes er 
de som blir med på endringer, tør å tenke nytt, får med seg flere ressurser og/eller samarbeider 
med flere klubber. 
 
Samarbeid er svært viktig for å lykkes. Forbundet bidrar med kurs, veiledning, klubbesøk og 
rådføring, med motto «Sammen får vi det til». Forbundet opplever at det er god dialog med 
arrangørene. 
 
Faktaopplysninger: Turorientering.no 

 
 
Kommentar til tabellen 

→ Tallene viser at vi har en svært positiv oppgang på nesten alle områder fra 2019. 

→ Økning på antall sidehenvisninger, antall arrangører, antall turer og antall klipp – stort hopp fra 2019 til 2020. 

→ Antall aktive deltakere har økt i databasen fra 12 000 til nesten 30 000.  

→ Vi har ingen tall levert på antall nedlastinger av appen fra leverandør.  

→ Tallene her er kun hentet ut fra turorientering.no. Deltakere som kjøper turo-konvolutt og ikke registrer seg, har vi ingen 

tall på. Det antas at cirka 3 personer pr husstand har benyttet kartene som er kjøpt. 

 

Fylkesoversikt - Rapport pr fylke (klubber som har rapportert inn tall) 

Fylker Tur-o konvolutter  Klippekort Turpakker på nett Turer på nett 

  2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Agder 2863 2632 199 133 86 111 556 681 

Turorientering.no 2019 2020 2021 % økning fra 2019 til 
2021 – 3 år 

    2019-2021 

Sidevisninger totalt på nettsiden 2 570 00 5 261 306 5 022 136 95 
Registrerte arrangører – aktive klubber 150 160 170 13 

Antall turer 493 1 081 1 136 130 

Antall poster  9 129 11 853 12 287 35 

Antall klipp 513 663 1 263 256 1 342 319 161 

Antall brukere  40 385 65 731 77 873 93 

Antall aktive brukere min. et klipp 12 296 25 229 28 659 116 

Antall konvolutter solgt over disk 21 217 34 334 31 299  48 

Antall salg via nettet - turpakker  629 2 485 2 842 352 

Nedlastinger på nettet - 102 000 103 000 - 

Antall turer solgt via nett - enkeltvis 2986 8 746 9 691 225 
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Innlandet  1511 1209 288 179 58 111 206 265 

Oslo  4678 4004 313 315 377 418 1710 1643 

Møre og Romsdal 104 95 0 0 37 31 46 38 

Rogaland 1522 1416 50 27 342 331 456 482 

Troms og Finnmark 233 259 3 19 3 5 209 687 

Trøndelag  3034 3720 692 702 209 242 559 820 

Vestfold og Telemark 2603 2548 23 27 153 196 653 624 

Vestland 2100 1991 24 13 148 177 2147 850 

Viken  14437 12155 877 909 1022 1194 2109 3437 

Nordland  1089 1270 18 18 28 30 55 175 

SUM år  34 174 31 299 2 487 2 342 2 463 2 846 8 706 9 702 

 
Kommentar til figur: tur-o-konvolutter og turpakker er samme produkt, men sortert etter salg over disk og salg via nettet. 

Nettsalget stiger nå og dette vil øke mer fremover.  

 

Aktive brukerprofiler i 2021 med registrerte postbesøk. 
• 29 000 nye  

• 13 990 av de aktive brukerprofilene er menn og 14 821 er kvinner  

Aktive brukerprofiler i 2020 med registrerte postbesøk: 
• 26 000 nye 

• 13 310 av de aktive brukerprofilene er menn og 12 751 er kvinner 

 

 

Kommunikasjon/media/markedsføring 

2021:   
- Betalt Facebook-annonsering på forsommeren 

- Facebookgruppe etablert for tur-o av bruker 

- 4 nyhetsbrev til arrangører 

- Media – lokale og nasjonale aviser 

- Klubber markedsfører konseptet lokalt i medier, i sosiale kanaler, e-post og hjemmesider.  

- Det ble utviklet en film som viser fargegraderingen i turorientering høsten 2021, denne 

finnes på følgende språk: arabisk, engelsk, norsk, polsk, somali og urdu 

2020: 
- kampanjer på Instagram i påsken og i pinsen for tur-o. Bildekonkurranse inkludert 

premiering.  

- Nasjonal Facebook-annonsering gjennomført på sommeren overfor målgruppene 

barnefamilier  

og ferierende nordmenn i eget land. 

- Ny Facebook gruppe opprettet for arrangører – et forum for utveksling og idesamarbeid  

- 6 nyhetsbrev til arrangør ble sendt ut. 

- Arrangørside oppdateres på forbundets hjemmeside 

- God medieomtale i nasjonale og lokale aviser  

- Markedsføring lokalt av klubber i sosiale kanaler, epost og hjemmesider mm. 

- Etablert ny forside med bedre søkefunksjon på turorientering.no . 

 
 

Økonomiske støttepartnere 

Norges Orienteringsforbund søker og mottar midler til prosjekter for tur- og mosjonsorientering fra 

Miljødirektoratet og Kulturdepartementet via Norsk Friluftsliv. 
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Grønne turer for alle 

Vi ser en positiv utvikling med tiltaket Grønne turer for alle i 2020 og i 2021. 

Prosjekt fikk et markant løft i 2020. Den gode trenden fortsatte i 2021.  

 

Grønne turer for alle er det enkleste nivået innenfor turorientering; de er lette, gir raskt 

mestringsfølelse og passer for alle. Tilbudet er attraktivt og har en lav inngangsbarriere for å nå 

nye målgrupper og personer med nedsatt funksjonsevne. Uansett språk og bakgrunn er et kart 

likt for alle.  

Faktaopplysninger fra nettportalen turorientering 2021/ 2020  

Grønne turer for alle 2020 2021 
% økning  
siste 4 år  

Antall arrangører med tilbudet Grønne turer 64 75 21 

Antall Grønne turer publisert  226 243 19 

Antall Grønne turer som er gratis 200 200 22 

Antall poster på grønne turer 1 730 1 907 18 

Antall klipp (besøkte poster) på Grønne turer: 225 830 280 274 199 

Antall deltakere med funksjonsnedsettelser - aktive som ha minst klippet 1 post 148 210 79 

Totalt antall klipp registrert av deltagere på turorientering for funksjonshemmede 6 546 9 879  - 

 

Kommentarer: 

Oppgangen fortsetter også etter rekordåret 2020. Antallet registrerte poster økte med 25%. 
Dette viser at Grønne turer er en lavterskel-aktivitet som passer for alle. Det er mange deltakere 
som går grønne turer uten å registrere poster. Det reelle deltakerantallet er høyere både 
generelt, men også for deltakere som deltar på turorientering for funksjonshemmede. Grønne 
turer fungerer for alle og vi ser med glede at antall personer med funksjonsnedsettelser som 
deltar og antall registrerte poster har økt.  

 
Sammenlignet med fjorårets tall har antall grønne turer vært stabile. Nesten 2000 mulige poster 
å ta, og antall nedlastninger av turorienterings-kart var over 103 000, hvorav de grønne turene 
er svært populære og teller cirka 40 000 nedlastinger.  Tidligere var turorientering en aktivitet 
der postene var plassert langt ute i skog og mark. Med Grønne Turer har vi åpnet opp for nye 
målgrupper med poster plassert så at alle kan bli med.  

 

 

FINN FRAM-dager 

Orienteringsklubbene arrangerer FINN FRAM-dager som en familiedag med søkelys på læring i 
bruk av kart og kompass. Det er en hyggelig dag som skal gi barna trygghet når de ferdes i 
naturen for å lete etter “skatter”. Dagen benyttes av klubbene til å tiltrekke til seg nye medlemmer. 
Arrangementet arrangeres i samarbeid med minst en annen friluftsorganisasjon for å gi et bredere 
tilbud til deltakerne. 
 
Pandemien har påvirket alle arrangement under 2020 og 2021, også FINN FRAM-dagene. Vi 
hadde like mange søknader og tilskudd for Finn Fram-arrangement 2020 som i 2019, men grunnet  
covid-19 restriksjoner kunne bare 43 arrangement gjennomføres. Klubber som ikke fikk anledning 
til å arrangere en normal FINN FRAM-dag arrangerte i stedet kurs i kart og kompass og benyttet 
Finn Fram-premier til dette. I 2021 var det færre som søkte tilskudd for FINN FRAM, men gledelig 
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nok ble flere arrangementer gjennomført enn i 2020. 
 
Oppsummert: 

• Av 75 søkere var det 43 klubber som gjennomførte arrangement i 2020, med totalt 3200 

deltakere 

• Av 55 søkere var det 45 klubber som gjennomførte arrangement i 2021, med totalt 3300 

deltakere 

• 2200 FINN FRAM-deltakere under 20 år i både 2020 og 2021.  

• 47 deltakere med funksjonsnedsettelse i 2021 

• Ca. 300 med innvandrerbakgrunn i 2021 

• Alle arrangement hadde samarbeid med en eller flere andre organisasjoner bortsett fra 

enkelte tilfeller der pandemien satte stopp for samarbeid. 

 

Forbundet tilbyr konseptet, maler, diplomer, premier, informasjonsseil og plakater. I tillegg er det 

mye materiale som ligger klart til å benytte på forbundets side tilgjengelig for klubber.  

 

Fokus på personer med minoritetsbakgrunn: 

Det ble satt i gang et prosjekt i 2020 (Trygg i nærmiljøet med kart) der målet er å inkludere flere 

personer med innvandrerbakgrunn inn i aktivitet, og da med et spesielt fokus på Finn Fram 

dagene. Det ble gitt ekstra tilskudd til 11 klubber som la spesielt til rette for personer med 

innvandrerbakgrunn i 2021. 
 

 

g) Tiltak og arbeid mot skoleverket  
 
Økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB har gjort det mulig å videreføre arbeidet mot 
skoleverket i ytterligere tre år gjennom prosjektet “Orientering - Kart i skole og fritid”. Prosjektleder 
for “Orientering i skolen” er ansatt i 100% stilling i perioden januar 2020-desember 2022. 
 

Norsk Orientering ønsker å bidra til at skolene har tilgang til ressurser og materiell som forenkler 
arbeidet med læreplanens kompetansemål som omhandler forståelse og bruk av kart. Det er også 
viktig å oppfordre og hjelpe lokale orienteringsklubber til å etablere og videreutvikle et godt 
samarbeide med skoler i sitt område med tanke på aktivitetsøkning og rekruttering. 

 
FinnFram i Østfold 

Erfaringer fra FinnFram i Østfold (prosjekt rettet mot skole og klubb i Østfold krets i forbindelse 
med VM i 2019, avsluttet høsten 2020) har gitt et godt utgangspunkt for vårt nasjonale 
skoleprosjekt.  

 

Prosjekt «Orientering – Kart i skole og fritid» 

Om lag 100 klubber har fått tildelt støtte til å produsere skolegårdskart. Over 300 kart har blitt 
oppdatert/nytegnet og publisert på skoleorientering.no.  

 

Det har blitt arrangert 12 synfarings-/ karttegningskurs med 160 deltakere, flesteparten av 
deltakerne var under 26 år. Med ett unntak har alle kursene blitt gjennomført digitalt. 

 

350 eksemplarer av “O-skole-sekken" og like mange sett “Faste postmarkeringer” har blitt delt ut til 
klubber. 
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Samarbeidet med Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund har resultert i 10 
nye kart og 80 oppdrag gjennomført av unge orienteringsløpere, i forbindelse med deres 
Friluftsskoler. 

Kommunikasjon og synlighet 

Klubbene har fått informasjon om prosjektet gjennom mail, nyhetssaker, nyhetsbrev, webinarer og 
sosiale medier. Klubbene har fått tilgang til standardisert materiell (invitasjoner og presentasjoner) 
som de kan bruke i kommunikasjon med lokale skoler.  

 

Det har blitt produsert to filmer som presenterer aktivitetsmateriellet “O-skole-sekken" og “Faste 
postmarkeringer”.  

 

Mange klubber har hatt reportasjer i lokalpresse. Flere artikler har blitt publisert i Veivalg og en 
større reportasje var på trykk i Utdanningsnytt (juni 2021). 

 

En del av våre nettressurser og filmer har blitt tilgjengelige på TV2 Elevkanalen. 

 

Kartportalen skoleorientering.no 
Her kan alle klubber legge ut kart som egner seg for bruk i skolen. Et enkelt tegneverktøy gjør det 
lett for både skole og klubb å lage, lagre og skrive ut løyper og andre opplegg tilpasset skoleelever. 
Portalen kan også brukes av klubbene i forbindelse med egne aktiviteter. Den inneholder nå over 
900 skolegårdskart og nærkart, og antallet er stadig økende.  

 
Kurs og aktivitetsmateriell 
I løpet av perioden har prosjektleder, i samarbeid med lokale klubber, holdt 27 kurs for ca. 400 
lærere fra om lag 100 ulike skoler, i tillegg til å ha gjennomført undervisning for 400 elever. Både 
klubb og skoler har fått «o-skole-sekken» og “Faste postmarkeringer” som inneholder ulikt 
aktivitetsmateriell som gjør det enkelt å gjennomføre orienteringsaktivitet. Den lokale klubben har 
vært til stede på de fleste kursene og fått mulighet til å informere om sitt tilbud til barn og unge.  

 

Digitalt aktivitetstilbud 

Våren 2021 ble “Flaggjakten” gjennomført - en digital aktivitet på skolegårdskart. Det resulterte i 
180 ulike tilbud i regi av nesten 50 klubber. 2000 postbesøk ble registrert, men vi antar at det reelle 
tallet er langt høyere, fordi deltakerne kunne delta uten å logge seg på med en bruker. 

 

Verdens Orienteringsdag (WOD) 
Verdens Orienteringsdag, i regi av IOF, ble for første gang arrangert i 2016. Hovedintensjonen er å 
gi barn og unge i hele verden inspirerende orienteringsopplevelser og gjøre idretten kjent for flere. 
Vi ser på dette tiltaket som en meget god mulighet til å fremme opplæring og interesse for 
orientering i skolen. Klubbene oppfordres til å tilrettelegge lavterskeltilbud i sitt nærmiljø både på 
dag- og kveldstid. På grunn av koronasituasjonen har en del aktivitet dessverre blitt avlyst, 
nedjustert eller endret i forhold til planlagt omfang og innhold. Allikevel har ca. 20 000 barn og 
unge deltatt på WOD-arrangementer. 

Norsk Friluftsliv 
Gjennom deltakelse i «Forum for friluftsliv i skolen» har vi fått et tettere samarbeide med enkelte av 
Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner som arbeider med friluftslivsaktivitet rettet mot skole. I 
regi av Norsk friluftsliv har vi deltatt med aktivitet på flere kurs. 
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O-skolen.no 

Norsk Orienterings nettside for orientering i skolen har blitt noe oppgradert i perioden. På sidene 
finnes nyttig informasjon, aktivitetsideer, maler til undervisningsopplegg, filmer og aktuelt materiell. 

 

Aktivitetsbanken.no 
Aktivitetsbanken.no er en felles øvelsesbank for flere idretter der Norsk Orientering har gode 
eksempler på aktiviteter og øvelser med beskrivelser, kopioriginaler og instruksjonsfilmer. Flere 
nye øvelser har blitt tilgjengelige i perioden. I tillegg til at den egner seg for skolen brukes 
Aktivitetsbanken også for øvelser på trener-1 kurs og for øvrig som en nyttig øvelsesbank for 
klubbenes aktiviteter. 

 

 

h) Marked 
 
Sponsorer 
NOF hadde i 2020 ingen sponsorer som bidro med pengestøtte til forbundet.  
Vi har i tingperioden hatt en sponsor innen bekledning gjennom avtalen med Noname, som bidrar 
med landslagstøy til en verdi på hovedsponsornivå. Videre er vårt samarbeid med EMIT videreført, 
noe som har gitt NOF både utstyr og betydelige inntekter.  
Andre sponsorer og samarbeidspartnere i tingperioden har vært 4All Sport (arenasalg, sponsor 
Norgescup sommer og vinter), Nordic Choice Hotels, Silva, Sport Import, Nordenmark, Madshus, 
Rottefella, Essity Norway og Squeezy energidrikk.  
I første del av tingperioden var alt arbeid mot sponsorer og leverandører overført til 
generalsekretæren. I mars 2021 fikk nyansatt assisterende generalsekretær hovedansvar for 
sponsorarbeid, og arbeidet har siden den gang foregått som et samarbeid mellom GS og 
assisterende GS. Økt oppmerksomhet gjennom god TV-dekning de siste årene gir håp om at vi 
kan finne gode samarbeidspartnere videre.  
Mot slutten av tingperioden gikk Skoda inn som Generalsponsor for Norsk Orientering, foreløpig i 
en ettårig avtale med opsjon på forlengelse.  
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i) Kommunikasjon  
 

Media TV 
NRK har aldri sendt så mye orientering på TV som i 2021. I tillegg til EM, VM og verdenscup, var 
det også - for første gang – sendinger direkte fra mellomdistanse og stafett under NM-uka.  
 
Sistnevnte kom i stand takket være godt samarbeid mellom lokal arrangør, sponsorer, ekstern 
produsent, kringkaster og sentrale personer i forbundets administrasjon. 
 
Media nett 
Hovedsiden på www.orientering.no fungerer i dag som en nyhetsplattform for intern informasjon til 
medlemmer og medlemsklubber, samt som et ansikt utad overfor andre. Det ble lansert en ny 
hjemmeside våren 2020. 
 
Orientering.no skal til enhver tid inneholde den informasjon organisasjonen har behov for. I tillegg 
er det et mål at nettsiden skal speile aktiviteten i Norsk Orientering, ved hyppige nyheter fra o-
Norge. Vår nettside sammen med NOFs sider på sosiale medier, samt Eventors resultatarkiv, skal 
gi god synlighet og informasjonsflyt. 
 
Når det gjelder antall besøkende på orientering.no, viser statistikken fra google-analytics for 2020 
1 292 547 besøk, 170 451 unike besøkende og 6 692 101 sidevisninger. 
For 2021 viser statistikken 1 381 626 besøk, 198 925 unike besøkende og 7 179 739 
sidevisninger. En solid oppgang fra forrige periode. Tallene er på et nivå svært få andre 
særforbund kan vise til, og i forhold til forbundets størrelse er det meget bra. 
 
Forbundet har i denne tingperioden økt aktiviteten på Facebook og Instagram. Det har vært ulike 
personer og grupper involvert i Instagramkontoen. Det bør også nevnes at landslagene i både 
orientering og ski-orientering har egne kontoer på sosiale medier (instagram og Facebook).  
 
 
Norges Orienteringsforbund sender også ut månedlige nyhetsbrev, hvor forbundet informerer om 
aktuelle saker, gjerne via linker til www.orientering.no. 

 
 
Media riksmedia 
Overfor riksmedia har forbundet en kontinuerlig dialog, både direkte, på e-post og telefon. De fôres 
også med spesialtilpassede pressemeldinger, samt tips og forslag til gode vinklinger på saker. 

 
Ved inngang til samtlige av årets verdenscuprunder – inkludert mesterskapene – var det digitale 
pressetreff med invitert media. Kasper Fosser og Andrine Benjaminsen – som begge kjempet om 
pallplass sammenlagt – var interessante profiler for riksmedia i denne konteksten. 
 

     
I regionalmedia er det bra gjennomslag i regioner med høy aktivitet og gjerne også profilerte 
utøvere. 
 
 Riksmedia er mindre forutsigbare. Topp internasjonale resultater kan gi omtale avhengig av hva 
som ellers skjer på idrettsfronten den aktuelle dato. 
 

 
Generelt kan en si at det handler mye om vinklinger/kuriosa for å bli synlig.  
 
 

 

http://www.orientering.no/
http://www.orientering.no/
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j) Toppidrett  

Orientering  

 

Sportslig oppsummering 
Norge skal være blant de 3 beste nasjonene i internasjonale mesterskap, uavhengig av om det er 
snakk om junior, senior, sprint eller skog. Resultatmålet ble innfridd både på EM og VM i 2021. Vi 
har i denne perioden også vist bredde i toppen, med flere topp-10 plasseringer. Selv om målet er 
innfridd, er vi klar over at resultater ikke er alt, og at det er en del områder vi må forbedre oss på 
om utviklingen skal fortsette. Særlig gledelig er det at vi med til sammen 6 medaljer på 
sprintdistansene i EM og VM i 2021 er blitt en sprintnasjon å regne med. I tillegg kan det noteres at 
vi er fortsatt noe bedre på lang- enn mellomdistanse og herrer enn damer. Det ble som kjent ikke 
arrangert noen internasjonale mesterskap i 2020. 

2020 
Ingen internasjonale mesterskap pga. Koronapandemien.  
 
2021 
Sprint-EM ble gjennomført i Sveits midt i mai. Det norske laget presterte bedre enn noensinne på 
sprint med 4 medaljer med Kasper Fosser (2 individuelle + stafett) og Andrine Benjaminsen (1 
individuell + stafett) i spissen. I tillegg løp unge herreløpere veldig bra på den nye distansen 
Knock-Out sprint – som ble arrangert for første gang i internasjonalt mesterskap - med Audun 
Heimdal i finalen (6.) og Lukas Liland og Håvard Eidsmo på topp10.   
 
Under VM i Tsjekkia ble det arrangert både sprint- og skogskonkurranser pga. utsatt sprint-VM i 
Danmark 2020. Våre gode forberedelser (3 samlinger og VM-uttaksløp) i Tsjekkia ble belønnet 

med veldig fine resultater på alle distanser. Til sammen ble det 7 norske medaljer på fem 
konkurransedager, med Kasper Fosser sin overlegene seier på langdistanse som høydepunkt.  
 
I verdenscupen ble Kasper Fosser en overlegen totalvinner med 3 seier på 6 konkurranser. Dette 
er første norske sammenlagtvinner i verdenscup siden Anne Margrethe Hausken (Nordberg) vant 
sammenlagt tilbake i 2008.  
 
Andrine Benjaminsen løp en stabil sesong, og endte på 4. plass. Audun Heimdal ble nummer 6 
sammenlagt og Lukas Liland løp seg også inn blant de 10 beste sammenlagt, med sin 9. plass. 
Meget solid av 22 år gamle Liland. 
 
I stafettverdenscupen ble Norge nummer 3 bak Sverige og Sveits, men seier på sesongens siste 
konkurranse – sprintstafett i Italia – ga stor tro for kommende år.  

 
Junior-VM ble arrangert i Tyrkia, og for første gang på lenge endte det uten norske medaljer. 
Norge var med og kjempet i toppen på alle distanser, men hadde ikke marginene på sin side. 
 
Tobias Alstad fikk en fin fjerdeplass på sprinten, kun ett sekund bak bronse.   
 
På mellomdistansen kjempet flere av de norske utøverne om medalje ved passering av arena. Til 
slutt var det Pia Young Vik og Jenny Baklid som var nærmest medalje, med 6. og 7.plass, 
henholdsvis 17 og 23 sekunder bak bronsemedalje.  
 
Under langdistansen var igjen Pia Young Vik lenge med i kampen om de aller gjeveste 
plasseringene, men måtte nøye seg med en 5.plass, kun 34 sekunder bak medalje til slutt. 
 
Stafettene ga 4.plass for herrene og 7. plass for damene.  
 
Selv om medaljene uteble, ser det positivt ut for medaljesjansene våre de neste årene, spesielt 
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ettersom Pia Young Vik fortsatt har to år igjen i juniorklassen.  
 
EYOC, eller ungdoms-EM, gikk i Litauen, og spesielt de norske herreløperne presterte meget bra. 
Martin Vehus Skjerve tok bronse på langdistansen. Dagen etter løp herrene inn til en imponerende 
gullmedalje på stafetten. På sprinten tok Brage Takle sølvmedalje, og vi hadde 3 norske herrer 
topp 5. Det lover bra for Norges sprintresultater i seniorklasser på sikt.  
 
 
Resultater 2021: 
 
Sprint-EM, Neuchatel, Sveits 
Bronse: Andrine Benjaminsen  - KO - sprint 

Bronse: Kasper Fosser  - ind. sprint 

Bronse: Kasper Fosser  - KO-sprint 

Bronse: Sprintstafett – V. Hæstad Bjørnstad, E. Kinneberg, K. Fosser, A. Benjaminsen 

 
VM, Doksy, Tsjekkia 
Gull:    Kasper Fosser – langdistanse 
Sølv:    Andrine Benjaminsen - mellomdistanse 
Sølv:   Kasper Fosser - sprint 
Sølv:    Sprintstafett – V.Hæstad Bjørnstad, A. Heimdal, K. Fosser, A. Benjaminsen  
Sølv:   Stafett herrer – G. Steiwer, K. Fosser, E. Kinneberg 
Bronse: Magne Dæhli - langdistanse 
Bronse: Stafett damer – M. Olaussen, K. Steiwer, A. Benjaninsen 

 
WC sammenlagt (topp 10) 
Herrer:  Kasper Fosser (1), Audun Heimdal (6), Lukas Liland (9) 
Damer: Andrine Benjaminsen (4) 

 

 
Organisasjon, hel og deltidsansatte  

Landslagssjef 2020 

Landslagssjef 2021 

Jørgen Rostrup  

Janne Salmi 

Landslagstrenere 2020 Susanne Barkholt (tom mars 2021), Eskil Gullord (tom april 
2021) 

Landslagstrener 2021 Anders Nordberg (fom mai 2021) 

Sportslig utviklingsansvarlig  Håvard Haga 

Sprintkoordinator 2020 Niklas Profors 

Analyse  Jan Kocbach  

Landslagslegene  Håvard Dybdahl, Aina Emaus 

Fysioterapeutene Yngve Myhre, Kine Sofie Sandstad 
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Landslagssjefen har hatt det overordnede ansvaret for den operative virksomheten. 
Landslagssjefen rapporterer til Generalsekretær og Toppidrettsansvarlig i styret.  

Landslagsgrupper 
A-lag: Utøvere som har topp-10 plasseringer i foregående års internasjonale mesterskap (VM og 
EM) eller sammenlagt i verdenscupen. Unntak fra resultatkravet kan gjøres ved langvarig skade 
eller sykdom. 
 
Next Generation: De mest talentfulle norske orienteringsløperne mellom 19 og 25 år. Skal utvikles 
med mål om å kunne være medaljekandidater i internasjonale mesterskap i løpet av 2-5 år. Av 
hensyn til utvikling, har utøverne plass på gruppa i minimum 2-3 år. 
 

2020  
A-lag: Sigrid Alexandersen, Andrine Benjaminsen, Silje Ekroll Jahren, Kamilla Olaussen, Magne 
Dæhli, Eskil Kinneberg, Olav Lundanes, Gaute Hallan Steiwer, Kasper Fosser 

 
Next Generation: Victoria Hæstad Bjørnstad, Anine Lome, Malin Sandstad, Ingeborg Eide, Ingrid 
Lundanes, Eirik Langedal Breivik, Audun Heimdal, Dag Blandkjenn, Håvard Eidsmo, Elias 
Jonsson, Einar Melsom, Lukas Liland 
 
2021 
A-lag: Kamilla Steiwer, Silje Ekroll Jahren (gravid), Andrine Benjaminsen, Victoria Hæstad 
Bjørnstad, Gaute Steiwer, Olav Lundanes, Eskil Kinneberg, Magne Dæhli, Audun Heimdal, Kasper 
Fosser 
 
Next Generation: Dag Blandkjenn, Elias Jonsson,  Håvard Eidsmo, Eirik Langedal Breivik, Mats 
Eidsmo, Lukas Liland, Victoria Hæstad Bjørnstad, Ingeborg Eide, Marie Olaussen, Ingrid 
Lundanes, Ragne Wiklund 
 
Juniorlandslag: Isak Jonsson, Sigurd Paulsen Vie, Vegard Kittilsen, Cornelius Bjørk, Kornelius 
Kriszat Løvfald, Hans Urset, Lars Young Vik, Tobias Alstad, Oda Scheele, Jenny Baklid, Pia 
Young Vik, Mathea Gløersen, Ingeborg Rygg Eikeland, Mari Eidsmo, Frida Haugskott, Janne 
Tjørhom Aasheim 
 
Kontakt med Olympiatoppen 
Landslaget har i løpet av perioden, i samsvar med strategi og handlingsplanen, opprettholdt nært 
samarbeidet med Olympiatoppen. Samarbeidet er nedfelt i en egen samarbeidsavtale. Norsk 
orientering har et nært og godt samarbeid med Olympiatoppen, både sentralt og regionalt. Marit 
Breivik (2018) og Ståle Frey (2019) har vært Olympiatioppens coacher med oppfølgingsansvar mot 
orientering.   
 
Følgende individuelle løpere har blitt tildelt Olympiatoppens stipend:  

2020 

A:        Olav Lundanes, Eskil Kinneberg  

B:        Magne Dæhli, Kamilla Olaussen 

U: Kasper Fosser 
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2021 
A:  Olav Lundanes, Eskil Kinneberg 

B:  Magne Dæhli,  Kamilla Steiwer, Kasper Fosser 

 

Team Deaflympics 
I 2020 ble Team Deaflympics opprettet, som er et tilbud til de utøverne som har mål om å 
kvalifisere seg til internasjonale mesterskap for døve. På grunn av koronasituasjonen ble alle 
planlagte samlinger avlyst i 2020, men utøvere ble fulgt opp individuelt. I 2021 deltok Norge for 
første gang på mange år med utøvere i EM for døve. Det ble også organisert en samling for 
utøverne oktober 2021. 3 utøvere har blitt fulgt opp igjen Team Deaflympics i tingperioden.   
 

Skiorientering (ski-o)  

 
Sportslig oppsummering 
Norge er fortsatt blant verdens ledende nasjoner i skiorientering.  
Det har også i skiorientering vært færre internasjonale mesterskap i tingperioden på grunn av 
pandemien. Vi rakk å sende utøvere til junior-VM i februar 2020, og til de første øvelsene på EM i 
mars 2020. I 2021 var det kun seniorutøvere som representerte Norge i mesterskap, da vi deltok i 
VM i Estland i februar. 
 
I perioden er det oppnådd en rekke sterke resultater spesielt hos herrene, hvor flere har oppnådd 
toppresultater internasjonalt. Bredden på damesiden er fortsatt noe tynn, men damene har 
perioden tatt medaljer i både VM og junior-VM.  
Sterke resultater i VM medførte at det for sesongen 2021/2022 er tre ski-o-utøvere som får B-
stipend fra Olympiatoppen, 1 dame og 2 herrer. 
 
Aktiviteten nasjonalt har også vært redusert på grunn av pandemien, men det har vært god 
oppslutning om de nasjonale konkurranser som har blitt arrangert. 

 
Skiorientering er definert som utviklingsidrett av Olympiatoppen.  
 
 
Resultater 

 
2020 
EM, Khanty Mansiysk, Russland 
Bronse:  Audun Heimdal - sprint 
 
Junior VM, Umeå, Sverige 
Sølv:  Ane Sofie Krogh - mellomdistanse  
 
Bronse: Aslak Heimdal – sprint     

 Jenny Baklid – sprint 

 Isak Jonsson – langdistanse 

 Stafett herrer: Eskil Frøisland, Isak Jonsson, Aslak Heimdal 
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2021 
VM, Otepää, Estland 
Gull:  Audun Heimdal – jaktstart   

Jørgen Baklid – mellomdistanse 

 
Sølv:  Audun Heimdal - sprint 
 
Bronse: Jørgen Baklid – sprint 

 Anna Ulvensøen - sprint 

 
 
Ski-o løpere med stipend fra Olympiatoppen: 
2020/2021 
B:  Audun Heimdal 
U:  Jørgen Baklid 
 
2021/2022 
B:  Audun Heimdal 
B:  Anna Ulvensøen 
B:  Jørgen Baklid 
 

Utøver/grupper 
2020/2021  

Senior:  3 damer 7 herrer 

Rekruttlag: 2 dame 4 herrer 

Junior:   7 damer 4 herrer 
 
20201/2022 
Senior:  6 damer 7 herrer 

Rekruttlag: 1 dame 5 herrer 

Junior:   6 damer 5 herrer 

 
 

Presisjonsorientering (Pre-o)  

Dessverre ble både VM og EM i pre-o avlyst på grunn av koronarestriksjoner både i 2020 og 2021.  
Løten OL og Ringsaker OK arrangerte åpent Nordisk Mesterskap i pre-o september 2021. Siden 
dette var det første internasjonale mesterskapet på 2 år var det meget god deltagelse og utøvere 
fra 11 nasjoner. Her ble Norges 1. lag nr. 3 i lagkonkurransen.  
 
Sommeren 2021 ble det for første gang på mange år arrangert en elitesamling i pre-o med god 
deltagelse.  
 

Sykkelorientering (Sykkel-o)  

Det har ikke vært noen landslag i sykkelorientering i perioden, og ingen utøvere har deltatt i 

internasjonale mesterskap.  
 
 

Rent Særforbund  

Norges Orienteringsforbund ble i 2021 resertifisert av Antidoping Norge som «Rent Særforbund». I 
arbeidet med sertifiseringen er det etablert en handlingsplan for holdningsskapende arbeid i hele 
organisasjonen, det er innført strengere krav til kunnskap om dopingmidler og medisinbruk blant 
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eliteutøverne, innskjerpede rutiner blant landslagets helseteam for medisinering av utøvere og 
innkjøp av medisiner og det er etablert møteplasser for informasjon om antidopingarbeidet.  
 
På denne måten ønsker vi å vise vår klare holdning til fair play, vårt ansvar for å opprettholde o-
idrettens anseelse og å sette fokus på utøvernes helse. 
 

 
6 LAGS- OG AKTIVITETSTALL  
 
Lag 
Det har i perioden vært en nedgang i antall lag fra 360 til 355 lag.  

 
Innmeldte lag  
2020: Isfjorden IL (Møre&Romsdal)  
2021:   
  
Utmeldte lag  
2020: Skimt ski og orientering, Kolbotn IL orientering og Siggerud IL (AOOK, alle samlet i Nordre 

Follo orientering), Austevoll IL (HOK), Fauske IL orientering (NoOK), slått sammen med 
Bodø & Omegn orientering  

2021: Hagefjorden IL (AOK)   
  

Aktivitet 
Tallene fra Samordnet rapportering viser at Norsk Orientering har hatt synkende medlemstall i 
tingperioden, til dels som følge av redusert aktivitet under pandemien. Rapporteringen for 2020 
viser at vi har i overkant av 21.000 aktive medlemmer.  

 
Aktivitetstallene er hentet fra Samordnet rapportering for norsk idrett. Definisjonen på en aktiv er at 
følgende to krav er oppfylt:  
1. Vedkommende må ha betalt sin medlemskontingent 
2. Vedkommende må ha vært regelmessig aktiv (som leder, trener, utøver, arrangør ol) 
 
Aktivitetstall 
Fristen for Samordnet rapportering for 2021 er i april 2022, noe som gjør at vi ikke har tallene 
for 2021 ennå. 
 
Aktive klubber/lag, dvs lag som har rapportert aktive medlemmer i Samordnet rapportering 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Akershus og Oslo 52 51  49 49  
Agder 25 26  26 24  
Buskerud 20 20  20 21  
Finnmark 8 9  8 7  
Hordaland 27 30  30 29  
Innlandet 38 37  38 37  
Møre og Romsdal 7 7 7  7  
Nord-Trøndelag 17 16  17 16  
Nordland 19 18  17 14  
Rogaland 16 16  15 16  
Sogn og Fjordane 11 11  10 10  
Sør-Trøndelag 25 22  23 22  
Troms 14 14  15 13  
Vestfold og Telemark 27 27  26 28  
Østfold 19 18  18 18  
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Sum 325 322  319 311  

Aktive medlemmer fordelt på krets 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Akershus og Oslo 4 832 4 977    4 882 4 391   

Agder 1 627 1 698    1 414   1 306 
 

Buskerud 2 175 2 191    1 971 1 808   

Finnmark 209 322 232 200   

Hordaland 1 290 1 309 1 219   1 239 
 

Innlandet 2 300 2 261 2 402 2 337   

Møre og Romsdal 682 715 584 526   

Nord-Trøndelag 1 449 1 461 1 573 1 173   

Nordland 1 151 649 681 655   

Rogaland 1 191 1 167 1 173 1 150   

Sogn og Fjordane 487 458 508 383   

Sør-Trøndelag 2 174 2 074 2 038 1 798   

Troms 774 915 756 799   

Vestfold og Telemark 2 174 2 338 2 241    2 094 
 

Østfold 1 586 1 904 1 823 1 474   

Sum 24 101 24 439 23 497  21 333   

 
Aktive medlemmer fordelt på gren 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Orientering 23 394 23 642  22 628 20536  

Presisjonsorientering 100 120  81 135  

Ski-orientering 570 616  707 596  

Sykkelorientering 37 61  81 66  

Totalt 24 101 24 439  23 497 21 333  

 
 
Aktive medlemmer med funksjonsnedsettelser 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Aktive medlemmer 73 79     90    103   

 
 
7 VALGKOMITEEN  
 
Komitéen har i perioden bestått av Sondre Gullord (leder), Lars Fremstad og Gunhild Bredesen. 

Varamedlemmer har vært Hanne Lerche Raadal og Ole Petter Rundhaug.  

Komitéen har gjennomført fire digitale møter og hatt kontakt via e-post. Komitéen har vært 

representert på kretsledermøtet i perioden.   

Valgkomitéen startet med å kartlegge situasjonen og oppgaver i styret ved samtaler med alle 

styremedlemmer og generalsekretæren. Samtidig ble det avklart om de tillitsvalgte ønsket gjenvalg 

eller ikke.   

Valgkomitéen har mottatt noen gode tips og henvendelser fra aktuelle kandidater. I tillegg har 

andre kandidater som komitéen har ansett som aktuelle blitt kontaktet.   

Målet for arbeidet har vært å sette sammen et styre som evner å være strategisk orientert og 

samtidig bidra operativt til støtte for administrasjonen, samt finne frem til et styre og et 

kontrollutvalg med bred kompetanse. Valgkomitéen har lagt vekt på å finne personer med 
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forskjellige erfaringer, ulik geografisk tilhørighet, balansert alderssammensetning og 

kjønnsfordeling i henhold til gjeldende lover.   

  

Valgkomiteens enstemmige forslag til styre og kontrollutvalg i Norges Orienteringsforbund for 

perioden 2022 – 2024 fremgår av sakspapirene til Tinget. 

 
 

8 KONTROLLKOMITEEN  
 
Kontrollkomitéen har i tingperioden 2020-21 hatt følgende medlemmer: 
Leder: Knut Edvard Helland, nestleder: Elin Sjødin Drange, medlem: Kjellrun Sporild 
 
Varamedlemmer: Torgeir Strand, Mathilde Rundhaug (til september 2021 da arbeidsgiver ikke 
kunne gi dispensasjon for et slik verv) 
 
Det har vært avholdt 4 møter etter opprinnelig tidspunkt for Tinget mars 2020 (ble utsatt på grunn 
av koronasituasjonen), hvor generalsekretær har deltatt. Revisor har møtt ved 
regnskapsavslutning. Presidenten har hatt spesielt økonomiansvar i styret og derfor møtt på 
kontrollkomitéens møter. I tillegg har kontrollkomiteen ved 2 anledninger bedt om egne 
økonomiske statuser (registrert som egne saker).  
 
Kontrollkomitéen har vært til stede på avholdte kretsledermøter og Tinget. 
 
Komitéen har gjennomgått og godkjent regnskapene for 2020 og 2021.  De framlagte årsresultat i 
tingperioden, med et overskudd på kr 2 384 330 i 2020 og et underskudd kr 400 005 i 2021, 
medfører en styrking av forbundets egenkapital på kr 1 984 325 i løpet av 2 år.  
 
Kontrollkomitéen anser at økonomistyring og regnskapsoppfølging har vært utført på en god og 
tilfredsstillende måte. Komiteen har lagt vekt på å bruke framlagte budsjett som grunnlag for god 
økonomistyring og har gitt råd om utforming av budsjett. Det har vært rettet fokus mot forbundets 
lave tilgang på sponsorinntekter. 
 
Tingperioden har på grunn av koronasituasjonen vært en spesiell periode. Kontrollkomitéen har 
derfor fulgt de økonomiske konsekvensene av korona spesielt. Videre har kontrollkomiteen fulgt 
med på forbundets oppfølging av Ting-vedtakene. 


