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Til O-kretsene         Oslo 10.02.2023 
 
 

Utlysning aktivitetsmidler KRETS 2023  
 
Under følger informasjon om tiltak og prosjekter det kan søkes på i 2023. 
Informasjonen legges ut på orientering.no: HER  
Kretser mottar kopi av utlysningsbrev til klubbene slik at det er mulig å samordne.     
 

Søknadsfrist 20. mars! 
Søknaden fylles ut i elektronisk skjema i Enalyzer: https://surveys.enalyzer.com?pid=c3dic5se  

Se kopi av spørsmålene i vedlegg til dette utlysningsbrevet.  
 

• Før utfylling så ber vi dere ha en konkret plan for tiltakene dere skal søke på da det vil 
være til hjelp ved utfylling av søknaden.   

• Kretsen skal kun levere en elektronisk søknad som inkluderer alle tiltak det søkes om 

• Husk å be om kvittering (kopi) før du avslutter søknaden. Da er det mulig å åpne 

søknaden igjen for å gjøre endringer fram til søknadsfristen 

• kretsene får tilsagn på tilskuddsbeløp i uke 15   

 

Tiltaksplan  
Kretsens tiltaksplan skal lastes opp i PDF format i den elektroniske søknaden. 

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

 

Rapporteringsfrist 10. november  
• Utbetaling av tilskuddsmidler skjer på grunnlag av enkel rapportering i Enalyzer for alle 

tiltak 

• I rapporten er det viktig at antall deltakere oppgis  

• Link til rapportskjema blir sendt kretser som får tildelt midler   
 

 

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

 

 

Lykke til med planlegging og gjennomføring av gode, inkluderende og utviklende aktiviteter i 2023.  

 
 
Vennlig hilsen 
Norges Orienteringsforbund 
 
Lene Kinneberg        Øystein Hildeskor  
Fagkonsulent kompetanse og breddeidrett    Generalsekretær 

http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/
https://surveys.enalyzer.com/?pid=c3dic5se
mailto:lene.kinneberg@orientering.no
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Grunnlaget for aktivitetsmidler  
Den totale potten for direkte aktivitetsmidler til kretsene vil være på omtrent samme nivå som i 
2022.  Det legges ekstra vekt på ungdomstiltak (13-16 år) med fokus på gode HL/OLL rettede tiltak.  

      
• Tilskuddet skal stimulere til aktiviteter som støtter opp under klubbenes aktiviteter og 

rekrutteringsvirksomhet og bidra til å bygge opp kompetanse på klubbnivå.  
 

• Tildeling gjøres med grunnlag i kretsens størrelse målt i aktive medlemmer totalt, 
vektlagt alder 6-25 år, og en skjønnsmessig vurdering av kretsens aktiviteter og tiltak. 
 

• Kretsene bør, hvis mulig, tilrettelegge aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse. 
Dette kan skje i samarbeid med klubber som har aktuelle deltakere med spesielle behov.   

 

• Kretsen oppfordres til å vektlegge og tilrettelegge for mangfold og inkludering i sine 
aktiviteter 
 
 

 

Kretsen kan søke aktivitetsmidler til flg. tiltak/prosjekter:  
 

1. Aktivitetscamp / O-troll leire (barn 10 -12 år)  
Regional camp/leir vektlagt sosialt fellesskap og varierte aktiviteter i friluft med orientering.  
Fint om kretsen kan oppgi navn på klubb(er) som evt. er oppnevnt som medarrangør.      
 

2. Ungdomstiltak (13-16 år) 

• Tiltak for å skape samhold, motivere og engasjere kretsens ungdomsløpere for 
orientering og for deltakelse i Hovedløpet og O-landsleiren (HL/OLL) 

• Kretsene må oppnevne egen hovedløps-kretskontakt innen 1. april  

• Lage en plan over tiltakene i kretsregi og informerer klubbene i egen krets   
 

3. Kretstiltak (17-25 år) 

• Treningssamlinger og øvrige tiltak som bidrar til å motivere og engasjere utøvere til å 
fortsette med orientering. Samordnes med klubbene.  

• Utviklingstiltak for kretsens unge, både sportslig og kompetanseheving.   
 

 
 
 
 

 
 
 


