
 Kretstinget 2020 
 

 

 

Beslutningssak – Avtaler knyttet til «Aktivitetsutvikling» 2020 

Forslag til vedtak: 

1. NOOK oppsummerer erfaringene fra 2019 som positive og ønsker å videreføre 

satsingen i forhold til skoler og klubber i de minste kommunene. Aktivitetslederne 

forutsettes å koordinere arbeidet slik at: 

- det lages en handlingsplan til styret som synliggjør hvor NOOK bør satse i 

2020 

- det blir tilnærmet lik fordeling av ressursinnsatsen mellom Helgeland og 

Salten og pr. klasse/skole så langt dette er sammenlignbart 

- Arbeidet honoreres med samme timepris og prinsipper for dekning av øvrige 

kostnader 

2. Ressurssterke klubber som B & OI og Mo OK forventes å følge opp skolene i egne 

kommuner uten økonomisk støtte fra NOOK 

3. Kretstinget fastsetter via budsjett 2020 den økonomiske rammen for denne satsingen. 

 

Bakgrunn 

Følgende vedtak ble fattet av kretstinget 1.februar 2019: 

1. Kretstinget støtter foreslåtte rammer for inntil 4 aktivitetsavtaler – 2 i Salten og 2 på 

Helgeland: 

a. Avtalenes varighet 

i. Avtalene gjelder fra 1.februar 2019 til 1.april 2020. Deretter er avtalene 

løpende med 3 måneders oppsigelsestid. Oppsigelsestid går fra dato til 

dato. 

ii. Avtalene fremmes som beslutningssaker som del av budsjettet på 

kretstinget hvert år. 

b. Avtalenes formål 

i. Initiere O-aktivitet i samarbeid med «aktivitetspartner» innenfor et 

geografisk definert ansvarsområde i samarbeid med skoler, idrettslag, 

O-klubber og i andre sammenhenger. 

ii. Aktivitetene skal dokumenteres og rapporteres i et format som gjør at 

det kan inngå som et eget kapittel i NOOK-årsmelding og brukes i 

rapporteringen til NOF/NIK. 

iii. Planlegge og gjennomføre O-aktivitet på en årlig samling innenfor sitt 

geografiske område sammen med «aktivitetspartner». 

c. Økonomiske rammer 



i. Honorar for utført arbeid fastsettes til kr. 8000,- pr. år. I tillegg dekkes 

reise- og oppholdsutgifter etter statens satser innenfor skattefrie 

rammer. NOOK dekker utgifter til trykking av kart m.v. 

ii. Forutsetter at det er gjennomført O-aktiviteter i et omfang som står i 

forhold til honoraret. 

2. Styret gis fullmakt til å inngå avtaler med personer som tilbyr seg å bidra til økt o-

aktivitet i regi av NOOK. 

3. Kretstinget ser positivt på at dagens kjøp av administrative støttetjenester til styrets 

arbeid videreføres. Styret gis fullmakt til å forlenge/fornye avtaler rundt dette. 

 

Satsingen ble lyst ut via NOOK’s heimeside og gjort kjent for klubbene. 4 personer – 2 på 

Helgeland og 2 i Salten meldte sin interesse 

Bakgrunn: 

- Forslaget bygger på konklusjoner fra dialogen mellom ressurspersoner i O-miljøet i 

Nordland, erkjennelser og drøftinger i styret i etterkant av kretstinget 2018. 

Begrunnelse fra styret: 

- Det foregår en del aktiviteter rettet mot skoler/mindre klubber i regi av 

NOOK/klubber/enkeltpersoner. Bare en del av dette er kjent og synlig for NOOK og 

ambisjonen er å styrke dette arbeidet. 

- NOOK’s økonomi gjør det mulig å styrke dagens aktivitet i NOOK-regi mot 

skoler/klubber. Samtidig har styret behov for administrative støttefunksjoner. 

- Hovedutfordringen for klubber og NOOK er mangel på administrativ kapasitet som 

kan omsette klubbenes/kretsens ressurser til framtidsrettet rekrutteringsaktivitet.  

- Inntil 4 avtaler for å redusere reisetid og forbedre mulighetene for oppfølging av 

skoler/klubber i ettertid.  

- Erfaring viser at klubbene har begrenset kapasitet til å følge opp skoler hvor det er 

initiert aktivitet. 

- Kun 1 person på Helgeland og 1 i Salten vil gi store reiseavstander og begrensede 

muligheter for oppfølging i ettertid. 

- Uaktuelt for NOOK å påta seg arbeidsgiveransvar utover skattefrie satser.  

- Signaler fanget opp i styret at flere personer kan være interesserte i å påta seg en slik 

forpliktelse mot et visst honorar. 

 

Aktivitetene mot skolene oppsummeres slik: 

Helgeland: 

Jan Gaute Buvik – 10 skoler, kurs for 30-35 lærere og 240 elever 

Utgifter dekket av NOOK: 21 184,- 

Skole Dato Kurs Deltakere 

Vik Ungd. skole - Sømna 20.august Felleskurs, 

demoløype 

8 lærere, 20 elever 



Brønnøy VGS - Brønnøy 16.september Felleskurs 12 lærere, 30 elever vgs 

Hilstad Ung. skole 17.september Felleskurs 3 lærere, 12 elever 5.-

7.kl. 

Korgen sentralskole, 

Hemnes  

Sept.-okt. Div.aktivitet og 

skolemesterskap 

150 elever 

Barne- og U.skole Leland, 

Leirfjord 

23.oktober Kurs 18.elver, 10.-12.kl. 

Ulvangen barneskole 24.oktober Kurs 10 elever, 4.-7.kl. 

Interesse for kommende samarbeid: 

- Sømna IL, Hilstad IL, Bleikvassli IL, Leirfjord IL 

Mulig samarbeid: Brønnøy IL, Hemnes IL, Ulvangen 

Interesse for skolekart: Vik – Sømna, Skarsåsen 2 – Brønnøy og Leland-Ulvangen – Leirfjord 

Det vises eller til eget vedlegg 1 i saken. 

Ole Morten Wie – 3 skoler i Rana samt Vestvågøy VGS 

Utgifter dekket av NOOK: 5 630,- 

Skole Dato Kurs Deltakere 

Båsmo barneskole 16.mai Skole O-løp 330 elever 

Hauknes barneskole 29.august Skole O-løp 220 elever 

Vestvågøy Vgs. 30.september Skole O-løp 75 elever 

Vestvågøy Vgs 1.oktober Kurs for lærere  

Rana ungdomsskole 2019-2020 Skole O-løp 900 elever 

 

Gjennomføring av Skole-o 2019  

Følgende oppgaver er utført i forbindelse med skoler i Nordland i 2019:  

1. Det er trykt opp kart med poster fra årets Stolpejakt til følgende skoler i Rana:  

- Gruben Barneskole 30 kart Klokkerhagen  

- Lyngheim Barneskole 30 kart Klokkerhagen  

- Hauknes Barneskole 30 kart Hauknesstranda  

- Selfors Barneskole 30 kart Varmosletta  

- Selfors Ungdomsskole 30 kart Varmosletta  

- Båsmo Barneskole 30 kart Båsmofjellet  

- Båsmo Ungdomsskole 30 kart Båsmofjellet  

- Mo Ungdomsskole 30 kart Klokkerhagen + 30 kart Mo Sentrum  

 

2. Skole o-løp Båsmo barneskole 16.mai 2019  

- Det er blitt gjennomført skole o-løp på Skillevollen for alle elever ved Båsmo Barneskole.  

- Totalt deltok 330 elever i opplegget  

 

3. Skole o-løp Hauknes Barneskole 29.august 2019  



- Det er blitt gjennomført skole o-løp på Hauknesstranda for alle elever ved Hauknes 

Barneskole.  

- Totalt deltok 220 elever i opplegget  

 

4. Skole o-løp Vestvågøy videregående skole 30.september-1.oktober 2019  

- Det ble gjennomført skole o-løp ved Vestvågøy videregående skole på nytt kart.  

- Totalt deltok 75 elever i opplegget.  

 

5. Kurs for lærere ved Vestvågøy videregående skole 30.september-1.oktober 2019  

- Det ble også gjennomført et enkelt kurs for lærere ved skolen.  

 

6. Større opplæringsopplegg for Rana Ungdomsskole  

- Det er satt i gang et større prosjekt ved Rana Ungdomsskole som totalt har ca 900 elever.  

- Opplegget skal gi elevene en utvikling i ferdigheter fra år til år.  

- Målet er at lærerne skal få forslag til øvelser, samt at vi skal arrangere et til to 

orienteringsløp/-kurs for hvert alderstrinn hvert år.  

- Det er hittil i år blitt brukt 10 timer på å utvikle opplegget. Totalt vil det bli brukt ca. 50 

timer til planlegging.  

Salten: 

Rune Strømsvik – 4 skoler i Meløy 

Utgifter dekket av NOOK:  Kr. 1 950,- 

Skole Dato Kurs Deltakere 

4 skoler Mai Felleskurs 8 deltakere 

Orienteringsdag Juni  45 deltakere 

Reipå skole - Meløy September Kurs 

tegnforklaring, 

stjerneorientering 

3.-4.klasse 

Reipå skole - Meløy September Labyrint/O-

kunnskap 

5.-7.klasse 

Kenneth Viken – ulike klassetrinn Tverlandet skole i Bodø 

Utgifter dekket av NOOK: Kr. 8 865,- 

Skole Dato Kurs Deltakere 

Tverlandet skole - Bodø 21.mai Kurs 60 elever 9.klasse 

Tverlandet skole - Bodø 27.mai Tur med kart 60 elever 7.klasse 

Tverlandet skole - Bodø 3.juni Kurs 75 elever 6.klasse 

Tverlandet skole - Bodø  2 timers kurs 

for lærere 

3 lærere 

 

 



 

B & OI – 3 byskoler og Hunstad skole i Bodø 

Utgifter dekket av NOOK: 0 

Skole Dato Kurs Deltakere 

3 byskoler - Bodø  «Orientering i 

Bodø-skolene» 

379 elever, 5.-6.klasse 

Hunstad skole - Bodø   120 elever, 10. klasse 

 

NOOK’s oppsummering av arbeidet i 2019: 

- Kretsen er svært takknemlig for at den innsatsen de 4 aktivitetslederne har lagt ned 

slik at ungdommen vår får lære bruk av kart og kompass samt stifte bekjentskap med 

O-sporten. 

- Satsingen bør videreføres og kretstinget må ta stilling til hvilket nivå den skal ha for 

2020. 

- Aktivitetslederne bør før neste sesong oppsummere felles erfaringer og sikre en bedre 

koordinering slik at ressursene fordeles tilnærmet likt mellom regionene Helgeland og 

Salten. 

- Kretstinget bør diskutere om de største og ressurssterke klubbene skal ta ansvar for 

egne/utvalgte skoler og dekke ressursbruken over eget budsjett. 

 

TRYKT VEDLEGG 1: 

 

NOOK   2019 

skoler og klubber 

SØR-HELGELAND          

Jan G Buvik 

 

 

Sømna: 

 

Vik  Stine Fagerli    98457359 stine.fagerli@somna.kommune.no 

                        ca 20-21.aug  oppstart    mulig  avslutning oktober?  kart Grøtheim? 

 

Berg                Kjell Dagsloth   

  Mulig sammenkobling i tid 

  Felleskurs Vik 20.8     8 lærere    20 elever 9.kl 

 

Brønnøy: 

 

BBU/Salhus Christina Orvik 47398784 christina.orvik@bronnoyskolen.no 

  ca 22-24 aug  oppstart    mulig avslutning oktober ? kart Brønnøyskolene 

 

Nordhus Ståle Brun  90068325    stig.selvag@bronnoy.kommune.no 
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                        ca 22-24 aug oppstart ? kart Nordhus 

 

Brønnøy vdg  Bjørn Arve Bønå      92099580                       bjobon1@vgs.nfk.no 

   Har jamt orientering på kroppsøving, vil delta i skoleløp oktober? 

                       Felleskurs 16.9    12 lærere 2 klasser elever ( 7 kl og vdg) tilsammen  ca 30 stk 

 

                       

Hilstad  Stig Roger Selvåg 95232350 

  ca 22-24 aug oppstart  kart Hommelstø? 

                       Kurs 17.9  3 lærere  12 elever 5-7kl. 

 

Alstahaug: 

 

U.skolen Reidar Marø  75075900 

  felles skolearr  slutten av oktober   ( sender ønske ca 20.aug) 

 

Bjarnetjønna Hege Antonsen   hege.antonsen@alstahaug.kommune.no 

 

Sandnes     

 sandnes.barneskole@alstahaug.kommune.no 

 

Søvik  Karine  Dalen   99393373 sovik.skole@alstahaug.kommune.no 

 

  Ikke avholdt kurs 2019 (Søvik og u.skolen interessert, men fant ikke datoer) 

 

Grane: 

 

klubben Ingrid Fagerli  95138057 ingri-fa@online.no  

  tur-o og samarb. skolene Trofors, samt  kontakt med Hattfjelldal skole,  har 

EMIT   system 

  Ikke kurs, hjelp med arr TUR-O 2019 

 

Hattfjelldal: 

 

Hattfj.dal skole  Lillian Sæter 41544285 

     Gjør avtale med Grane(?) 

     Ikke avholdt kurs 2019 

 

Hemnes: 

 

Korgen Frank Langseth 95223311 frank.persheim.langseth@hotmail.com 

                        Driver for egen maskin i u.skolen med lånt utstyr, skoleløp oktober 

  Div aktivitet + skolemesterskap sept/okt  Mette H.Evensen/Frank ca 150 elever 

 

Bleikvassli Jon Ervik  90857288 jon.ervik@hemnes.kommune.no 

                         Setter i gang med 5-7 og 8-10 trinn fom ca 22.august? 

  Kurs 26 aug  Astrid Børresen/Eskil Moen  22 elever 
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Leirfjord. 

 

Leland b/u Arild Solberg            74074110 arild.solberg@leirfjord.kommune.no 

                        Interessert, oppstart tidlig september. Mulig meir på seinhøsten.? 

  Kurs 23 okt... Ronny Amundsen/Erlend Pedersen   18 elever 8-10 kl 

 

Ulvangen       Susanne Johansen      75074130/135 susanne.johansen@leirfjord.kommune.no 

                       Har laga kart, opplegg tidlig september? 

            Kurs 24.okt  -- Susanne og Martine Johansen, Martin Lukassen,Kenny Nordvoll 

                                                10 elever 4-7 kl. 

 

Tverlandet     Alice Jensen                75074141        alice.jensen@leirfjord.kommune.no 

                       Tilbys arr som i 2018, tidlig september? 

  Ikke kurs 2019 

 

 

Helgeland friluftsråd 

Håvard Fagervik    ny leder 2019      41450856                                

haavard.fagervik@friluftsrad.no 

 

Motivatør og ev organisator 2020? 

 

 

Aktivitet 2019 

 

10 skoler, kurs for ca 30-35 lærere,  demoløyper for ca 250 elever 

 

Idrettslag: 

 

Interesse for kommende samarbeid:  Sømna IL, Hilstad IL, Bleikvassli IL, Leirfjord IL 

Mulig samarabeid (må orgaisasjonsmessig behandles)  Brønnøy IL, Hemnes IL, 

Ulvangen xx 

 

Nye kart: 

Interesse: Vik, Sømna.  Skarsåsen 2, Brønnøy. Leland og Ulvangen, Leirfjord 

 

Korgen, 25.10.2019....       Jan Gaute Buvik 
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