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1 NORGES ORIENTERINGSFORBUNDS TILLITSVALGTE 
 
Norges Orienteringsforbund har i tingperioden 13.03.2016 – 11.03.2018 hatt følgende tillitsvalgte: 
 

Forbundsstyre 
President       Astrid Waaler Kaas   
Visepresident       Per Olav Andersen   
Styremedlem med særskilt ansvar for:       

 landslag og toppidrett     Dag Kaas    

 arrangement, teknisk og lovverk    Per Einar Pedersli 

 turorientering og IT     Sondre Sande Gullord 

 bredde og opplæring     Gunhild Bredesen 
Varamedlem       Kjell Einar Andersen   
Varamedlem       Ida Vår Kierulf Dirdal  
 

Kontrollkomité 
Leder        Øivind Holt    
Nestleder       Knut Edvard Helland   
Medlem       Anne Marit Færden   
Varamedlem       Elin Sjødin Drange   
Varamedlem       Torgeir Strand  
 

Valgkomité 
Leder        Ivar Maalen   
Medlem       Kjersti Rønning  
Medlem       Torkel J.K. Irgens   
 
Varamedlem       Lars Fremstad  
Varamedlem       Kine Sofie Sandstad  
 
 

Revisor                                                                               Nitschke AS 
 

 

Grenutvalg underlagt administrasjonen 

 

Pre-o-utvalg 
Leder   2016 Arne Ask 

2017 Knut Terje Ovesen  

 

Ski-o-utvalg 
Leder   (→ februar 2017)  Jon Herman Ulvensøen 
   (mars 2017→)       Sindre Jansen Haverstad 
 
 

 

2 FASTE OG DELTIDSANSATTE 
 
Følgende personer har vært ansatt i hele eller deler av tingperioden: 
 

Faste stillinger  
Generalsekretær        Lasse Arnesen 
Klubbservice  (fra januar 2018 ass. gen sekr)   Vigdis Hobøl 
Landslagssjef orientering (→31.10.2017)   Kenneth Buch 
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Landslagssjef orientering (1.11.2017→)    Jørgen Rostrup 
 
Landslagstrener, kvinner (50%) (1.1.2017 →)   Birgitte N. Husebye 
Arrangementsansvarlig      Jan Arild Johnsen 
Fagkonsulent barn og ungdom, utdanning    Lene S. Kinneberg 
Fagkonsulent turorientering (60 %) (→30.6.2017)   Bergljot Bugge Aaserud 
Fagkonsulent mosjonsorientering (15.8.2017→)   Ninni Jonsson 
 
Web og informasjonskonsulent/kart og VDG   Ivar Haugen 
Fagkonsulent toppidrett (80%)     Jenni Hesselberg Indby 
Talentutvikling (80%)       Eivind Tonna 
Fagkonsulent paraidrett (80%)     Lone Karin Brochmann 
 
 

Prosjektstillinger - engasjement 
Landslagstrener sprint (15%) (→ 31.10.2016)   Emil Wingstedt 
Landslagstrener stafett (20%) (→ 31.12.2016)   Birgitte N. Husebye 
Prosjektleder jenteprosjektet (30%) (1.1.2017→)   Birgitte N. Husebye 
Trener Kraftsenter Oslo (15%) (→ 31.12.2017)   Håkon Mushom 
Trener Kraftsenter Trondheim (10%)     Frank Brissach 
Koordinator Kraftsenter Trondheim (5%) (→30.6.2017)  Sverre Turter Sandvold 
Koordinator Kraftsenter Trondheim (5%) (1.7.2017→)  Rasmus Rørholt Theisen 
Økonomi og regnskap (ca 30%)     Elle Melbye 
 

Vikariater 
Talentutvikling  (5.9 - 13.11.2016)     Eskil Gullord 
Landslagskoordinator  (1.6.2017→)     Erik Allum Rønstad 
 

Stilling i kretsene 
Forbundet ivaretar arbeidsgiveransvar. Kretsene ivaretar arbeidsledelse og finansiering 
Fagkonsulent i Akershus og Oslo (50 %)    Dag Kolberg 
Fagkonsulent i Buskerud (20 %) (→ 30.6.2017)   Bergljot Bugge Aaserud 
Fagkonsulent i Buskerud (20 %) (15.8.2017→)   Isa Heggedal 
Aktivitetskonsulent Østfold OK (40 %)    Kine Hallan Steiwer 
Økonomiansvarlig Mjøs-O (10%)     Erik Hasli 
Aktivitetskonsulent Mjøs-O (30%) (→ 30.8.2016)   Simen Bordal 
Aktivitetskonsulent Mjøs-O (30%) (1.9.2016 - 31.7.2017)  Marte Katrine Myhre 
Aktivitetskonsulent Mjøs-O (30%) (1.8.2017→)   Fanny Horn Birkeland 
 
 
Andre prosjektstillinger: 
Rogaland o-krets og Hedmark o-krets har prosjektansatte og trenere knyttet til 
ungdomsprosjektene Roots (Rogaland OK), Innlands-o og Mjøs-o (Oppland OK og Hedmark OK) 
Akershus og Oslo o-krets har trenere knyttet til fellestreninger. 

 

Trenere – engasjement 
Se under kapittel 6 Toppidrett 
 

Andre stillinger 
Forbundet har arbeidsgiveransvar for programmet Sunn Idrett (tidl Sunn Jenteidrett) som er et 
samarbeidsprogram med Norges Friidrettsforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Skiforbund 
og Norges Orienteringsforbund. Det er knyttet to årsverk til Sunn Idrett.    
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3 REPRESENTASJON 
 

ORGANISASJONER 

Internasjonale Orienteringsforbund (IOF) 
 IOF Council, Sr. Vice President    Astrid Waaler Kaas 
 Foot-o Commission, medlem     Unni Strand Karlsen 
 Ski-o Commission, leder (→31.12.2016)   Eivind Tonna 
 IT Commission, medlem     Henning Spjelkavik 
 Map Commission, leder (→30.04.2017)   Håvard Tveite 
 Trial-o Commission, medlem (→20.01.2018)  Ole Johan Waaler 
 Environment Commission, leder (1.9.2016→)  Einar Tommelstad 
 Regional and Youth Development Commission, medlem 
 (1.10.2017→)       Ingrid Okkenhaug 
 
Norges Idrettsforbund (NIF) 
 Idrettsstyret, medlem      Sondre Sande Gullord 
 Styringsgruppe - Sunn Jenteidrett    Lasse Arnesen 
 Kompetansegruppe - Sunn Jenteidrett   Lene Kinneberg 
 Idrettsbutikken, styreleder     Vigdis Hobøl 
 

Norsk Friluftsliv 
 Styret, leder  (→03.05.2016)     Dag Kaas 
 Styret, medlem (10.5.2017→)    Linda Verde 
 

DIVERSE 

Nordisk Orienteringsråd (NORD) 
 Representant       Astrid Waaler Kaas 
 Representant       Lasse Arnesen 
 
 
Styret i Norges Orienteringsforbund - representasjon 
Styret har deltatt på ulike arenaer i følgende organisasjoner: 

 General Assembly (2016) President Conference (2017)  (IOF) 

 Ledermøter (2016 og 2017) Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
(NIF) 

 Nordisk Orienteringsråd (NORD), ble i 2017 utvidet med de 3 baltiske landene 

 Årsmøter og generalsekretærmøter i Norsk Friluftsliv 

 Felles møter i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) 
 
I tillegg har styret vært representert på de fleste kretsting og hovedarrangementer, nasjonale 
og internasjonale mesterskap. 
 

4 STYRET 
 

Styrets vurdering av perioden 2016-2017 
Formelle møter 

Styremøter 
2016: 8 møter (nåværende styre) 3 møter (gammelt styre), 116 protokollførte saker 
2017: 10 møter, 99 protokollførte saker 
 

Kretsledermøter 
2016: Kretsledermøte 18. november 2016, Gardermoen 
2017: Kretsledermøte 17. november 2017, Gardermoen 
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Strategi 2020 
Forbundstinget 2012 vedtok Strategi 2020 med følgende uttalt hovedmål: "1 % av Norges 
befolkning er i 2020 medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund." 
Strategidokumentet ble redigert ved forbundstinget 2014 og 2016 med prioritering av de 
strategiske veivalgene som anses som viktigst for å lykkes med hovedmålet for kommende 
tingperiode. Strategidokumentet forplikter hele Norsk Orientering gjennom å peke på prioriterte 
handlinger som gir best resultateffekt. 
 
Styret vil herved kommentere de viktigste elementene i forbundsleddets arbeid for Strategi 2020, 
samt annen aktivitet styret har arbeidet spesielt med. 
 

Tydelig fokus på hovedmålet 
Styret opplevde at Forbundstinget i 2016 var tydelige på at vi skulle holde fast på 1 % målet, selv 
om det kunne se vanskelig ut å nå målet innen 2020. Dette målet har derfor ligget til grunn for 
styrets aktivitet i perioden. Tinget i 2016 ga sin tilslutning til at det var to hovedområder som skulle 
prioriteres i 2016-2018 – økt synlighet og forenkling.  

 

Økt synlighet 
Styret nedsatte et synlighetsutvalg med visepresident Per Olav Andersen som leder. Utvalget 
skulle prioritere arbeidet med å øke synligheten i nasjonale medier samt bidra til å øke synligheten 
i lokale medier. Utvalget skulle også vurdere forbundets bruk av sosiale medier. Utvalget bidro til 
at det ble utarbeidet en guide for synlighet i lokale medier.  
 
VM 2016 fra Strømstad ble vist på NRK med gode seertall. Synlighet ble satt på agendaen på 
kompetansehelgen med blant annet innleder fra SVT. Det kom overraskende på styret og 
administrasjonen at NRK valgte å ikke sende fra VM 2017 i Estland. Denne beslutningen ble tatt 
sent og med begrunnelse i dårlig økonomi fra NRKs side. Dessverre har dette medført at 
orientering har vært mindre synlig nasjonalt enn tidligere år. Styret var lenge i dialog med TV2, før 
de også valgte å takke nei til orientering. Det arbeides videre med NRK med tanke på WC 2018 
og VM 2019. Arbeidet med synlighet nasjonalt har vært utfordrende, og styret opplever at vi i liten 
grad har lykkes på området. 
 

Sikre lavere inngangsterskel til orienteringsidretten for nye utøvere - forenkling 
Styret nedsatte et forenklingsutvalg i perioden med Sondre Sande Gullord som leder. Utvalget 
hadde som mandat å komme med forslag til og arbeide med tiltak som forenkler deltagelse i 
aktiviteter knyttet til Norges Orienteringsforbund, og ved dette bidra til oppfyllelse av 1%-målet i 
2020. Viktige områder som utvalget har arbeidet med er:  

1) Forenkling av arrangement   

2) Få flere med inn på orienteringsaktivitet (stolpejakt, tur-o, bedrifts-o, mosjons-o, konkurranse-o, 
elite-o), og foreslå tiltak for å rekruttere medlemmer fra stolpejakt og tur-O.  
Utvalget har utviklet konseptet flexoløp, et konsept for o-løp som er enkle og lønnsomme å 
arrangere.  

 

Skole 
Styret nedsatte et arbeidsutvalg for orientering i skolen med Gunhild Bredesen som leder.  
arbeidsgruppen skulle følge opp følgende punkter i strategien: 1) Økt rekruttering og  
synliggjøring gjennom skolen 2) Lage en langsiktig strategi i forhold til orientering i skolen. 
Verdens orienteringsdag har vært hovedsatsningsområde opp mot skole.  
Utvalget tester en ny plattform; «O-i skolen», og har tatt initiativ til et samarbeid med  
kartkomitéen, for å lage nye nærkart/opplæringskart på en enkel og billig måte. 
Utvalget har ikke lykkes med arbeidet knyttet til å kontakte/påvirke lærerutdannere med tanke på å 
øke kompetansen.   
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Arrangement  
Våre nasjonale hovedarrangementer er inne i en periode med stabil høy kvalitet takket være 
mange dyktige arrangørmiljøer. Forbundet bidrar med teknisk rådgivning og organisering. Norge 
har arrangert en nordisk landskamp i Pre-o i perioden. Norge ble tildelt VM i orientering i 2019. 
Dette er det første VM hvor det kun arrangeres skogsøvelser. Det vil bli arrangert prøve VM og 
World Cup i Østfold i 2018. Styret har utarbeidet en strategi for internasjonale mesterskap/løp i 
Norge med tanke på å motivere arrangører til å søke om internasjonale arrangement. 
 

Kart  
Kartutvalget under ledelse av Terje Mathisen har gitt styret råd i politiske kartsaker, og  
fremmet regelverk for utarbeidelse av kart. Styret har nedsatt en egen arbeidsgruppe  
med mandat å arbeide for opprettelse av et Kartarkiv. Arbeidet ble ikke ferdigstilt i denne  
tingperioden, men planen er å ha et kartarkiv på plass i løpet av 2018. Styret har arbeidet  
aktivt for å endre bruk av målestokk 1:15 000 i internasjonale mesterskap.  

 

VDG  
Det har i perioden vært utfordringer knyttet til å arrangere o-løp i verneområder. Styret har 
gjennomført årlige møter i den nasjonale kontaktgruppa og har oppdatert samarbeidsavtalen med 
partene. Arrangører opplever innstramminger og sterkere kontroll, noe som er felles for de 
nordiske landene.  

 

Organisasjon 
Styret og administrasjonen har hele perioden arbeidet systematisk med å tydeliggjøre rutiner 
mellom styret og administrasjonen, samt å utvikle en god kommunikasjon.  Styret har bevilget kr. 
150 000, til utvikling av ledelse og samhandling i administrasjonen.  
 

Takk til ansatte og frivillige 
Styret vil avslutningsvis rette en stor takk til de ansatte og alle de frivillige på internasjonalt, 
nasjonalt, krets- og lokalt nivå i organisasjonen, for innsatsen i perioden. 

 

Hedersbevisninger/priser 
H M Kongens pokal 
2016: Marianne Andersen, Kristiansand OK og Carl Godager Kaas, Bækkelagets SK (orientering, 
mellom) 
2017: Silje Ekroll Jahren, Raumar og Øystein Kvaal Østerbø, Bækkelagets SK (orientering, sprint) 
2018: Barbro Kvåle, Hadeland OL og Lars Hol Moholdt, Wing OK (ski-orientering, lang 
 

Silvas ærespris 
2016:    Olav Lundanes     
2017:     Ennå ikke tildelt 
 

Årets priser 
Norsk Orientering etablerte i 2006 «Årets Priser». I denne Tingperioden har følgende priser blitt 
delt ut. 
 

2016 
Årets tur-o-arrangør:    Tormod Skilag 
Årets arrangement:   NM sprint Varegg Fleridrett og Samnanger IL 
Årets o-kart:    Rudskogen: Sarpsborg OL, Trøsken IL og Varteig OL,  
Årets sprintkart:   Nordnes: Varegg Fleridrett 
Årets trener:    Sondre Ruud Bråten og Bojan Blumenstein 
Årets forbilde:    Sondre Skytteren, Odal OL 
Årets o-løper:    Olav Lundanes, Halden SK 
Rekrutteringsprisen:  IL Koll o-gruppa  
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2017 
Årets tur-o-arrangør:    Wing OK 
Årets arrangement:   O-festivalen, Freidig Orientering 
Årets o-kart:    Ikke delt ut ennå 
Årets trener:    Eva Jurenikova, Halden SK 
Årets forbilde:    Marianne Andersen, Kristiansand OK  
Årets o-løper:    Olav Lundanes, Paimion Rasti/Halden SK 
Rekrutteringsprisen:  Østmarka OK 
Gaselleprisen:   Velledalen IL o-gruppa   

 
Prisene er delt ut på Blodslitet, kartkomiteens årlige kartmøte, arrangørseminaret og Norsk 
Orienterings kompetansehelg. 

 

Regnskap og årsberetning 
2016 
Årsregnskap, Styrets beretning, Revisors beretning, Styrets kommentar til regnskapet – se 
vedlegg 
  
2017 
Årsregnskap, Styrets beretning, Revisors beretning, Styrets kommentar til regnskapet – se 
vedlegg 
 

 



ÅRSBERETNING 2016 

Styret i Norges Orienteringsforbund har i perioden bestått av: 

1.1 -13.3.2016 
Einar Tommelstad 
Anne-Kari Bakkland 
Sondre Sande Gullord 
Kaisa Svergja 
Per Einar Pedersli 
Dag Kaas 
Bente Landmark 
Ida Vår Kierulf Dirdal 

13.3-31.12.2016 
Astrid Waaler Kaas 
Per Olav Andersen 
Sondre Sande Gullord 
Gunhild Bredesen 
Per Einar Pedersli 
Dag Kaas 
Kjell Einar Andersen 
Ida Vår Kierulf Dirdal 

President 
Visepresident 
Styremedlem 
Styremedlem (med særlig ansvar for breddeidrett og opplæring) 
Styremedlem (med særlig ansvar for tekniske saker) 
Styremedlem (med særlig ansvar for toppidrett) 
Varamedlem 
Varamedlem 

President 
Visepresident 
Styremedlem 
Styremedlem (med særlig ansvar for breddeidrett) 
Styremedlem (med særlig ansvar for tekniske saker) 
Styremedlem (med særlig ansvar for toppidrett) 
Varamedlem 
Varamedlem 

Norges Orienteringsforbunds formål er å fremme orienteringsidretten i Norge og å representere den 
internasjonalt. NOF organiserer grenene orientering, skiorientering, sykkelorientering og 
presisjonsorientering. Samlet medlemstall var 23.819 ved siste oppdatering 31.5.2016. 

Fortsatt drift: 
Årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning ikke er 
forhold som tilsier noe annet. 

Arbeidsmiljø og likestilling: 
Styret er av den oppfatning at arbeidsmiljøet i organisasjonen er godt. Dette er kartlagt igjennom 
medarbeidersamtaler mellom generalsekretær og arbeidstagerne. Sykefraværet er lavt. Det er ikke 
registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2016. 

Forbundet har arbeidsgiveransvar for totalt 24 ansatte som utgjør 12, 7 årsverk. Av disse er 5 ansatt i 
orienteringskretsene og utgjør 1,5 årsverk. Det er 13 menn og 11 kvinner ansatt. Forbundet har full 
likestilling for kvinner og menn vedrørende lønn og andre arbeidsforhold. Forbundet har dessuten 
arbeidsgiveransvaret for 2 kvinnelig ansatte som utgjør 2,0 stilling i prosjektet Sunn Idrett som er et 
felles prosjekt sammen med Norges Friidrettsforbund, Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund 
og Norges Idrettsforbund. 

Styret består av 4 menn og 2 kvinner. Generalsekretæren er mann. 

Ytre miljø: 
Norges Orienteringsforbund forurenser ikke det ytre miljø. 

Arsregnskap: 
Resultatregnskapet viser et overskudd på kroner 522 440 som overføres til egenkapitalen. 

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en tilfredsstillende beskrivelse av organisasjonenes stilling 
ved årsskiftet. Det er etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet vesentlige forhold som har betydning for 
årsregnskapet. 

Norges Orienteringsforbund 
Besøksadresse: Sognsveien 73 (Ullevål Stadion), Oslo/ Postadresse: P.b 5000, 0840 Oslo 
Tlf. +47 21 02 90 DO I E-post: nof@orientering.no / www.orienterinq.no 
Bank: 5134.06.05954 / Foretaksregisteret: NO 971 011 491 MVA noru::u:ne ,novd SPOBT8.No



Oslo, 21.02.2016

a u:c. ./WacL i /aa~
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Sondre Sande Gullord
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Norges Orienteringsforbund
Besøksadresse: Sognsveien 73 (Ullevål Stadion), Oslo / Postadresse: P.b 5000, 0840 Oslo
Tlf. +47 21 02 90 00 / E-post: nof@orientering.no / www.orienterinq.no 
Bank: 5134.06.05954 / Foretaksregisteret: NO 971 011 491 MVA nor,r-.mA inaVfj-SP()li'I'C~,.NO



NORGES ORIENTERINGSFORBUND

Resultatregnskap 2016

Driftsinntekter og driftskostnader

Inntekter
Note

Regnskap

2016

Regnskap

2015

Tilskudd fra idretten 2 9030944 8 139291
Andre tilskudd 3 1 697646 2355 982
Stevne- og aktivitetsinntekter 4 6814597 7596696
Salgsinntekter 3 788 209 3 861 896
Reklame- og sponsorinntekter 17562
Prosjektinntekter Sunn Idrett 2633 374 1 538 338
Gaver og andre inntekter 1 421 526 2176710
Sum inntekter 25403858 25668912

Kostnader
Varekostnader 9 2497559 2316034
Salgskostnader 228646 299987
Personalkostnader 5 7226598 6679589
Aktivitetskostnader 6 11 080997 13035 811
Administrasjonskostnader 7 1 006434 1 171 155
Prosjektkostnader Sunn Idrett 2633 374 1 538338
Andre kostnader 8 249 154 382769
Sum kostnader 24922763 25423683

Driftsresultat 481 094 245230

Finansposter
Renteinntekter 56013 153816
Renter og bankomkostninger -14668 -13 849
Sum finansposter 41 345 139967

Årets resultat 522440 385197



NORGES ORIENTERINGSFORBUND

Balanse 31. desember 2016

EIENDELER

Omløpsmidler

Note
2016 2015

Varebeholdning 9 931 000 1 051 000
Sum 931 000 1 051 000

Fordringer

Kundefordringer 10 1 428 722 894828
Andre fordringer 11 1 863 867 1 454500
Forskuddsbetalte kostnader 214713 182366
Sum 3507302 2531 694

Bankbeholdninger 12 7526923 7298750

Sum eiendeler 11 965225 10881 444

EGENKAPITAL OG GJELD

Opptjent egenkapital

Egenkapital pr. 1. 1. 5 981 189 5595 993
Årets resultat 522440 385 197
Sum egenkapital 31. 12. 6503629 5981 189

Kortsiktig gjeld
Leverandorgjeld 309950 344518
Skyldig trekk og offentlige avgifter 13 762434 580831
Feriepenger inkl arbeidsgiveravgift 947917 772915
Avsetninger og andre kreditorer 14 3441 294 3201 990
Sum gjeld 5461 595 4900254

Sum egenkapital, avsetning og gjeld 11 965225 10881 444

Oslo, 28. februar 2017
for Norges Orienteringsforbund

J d d~Astrid Waaler Kaas er Olav An rsen on re S. u lor Dag
-l' 

JKaas
president visepresident styremedlem styremedle

Pei- { c~c?€ r1 L'
Gunnhild Bredeseb Per Einar Pedersli
styremedlem styremedlem

9,“(41ÅW bfVttli/v
usse mernesen
generalsekretær



NORGES ORIENTERINGSFORBUND

Noter til regnskapet 2016

Y Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Årsregnskapet gir et rettvisende bilde over virksomhetens eiendeler og gjeld, resultat og stilling
pr. 31.12.2016 i samsvar med god regnskapsskikk.

Driftsinntekter
Mottatte tilskudd inntektsføres på tidspunktet for utbetaling. Eventuelle øremerkede tilskudd
periodiseres til perioden midlene benyttes til formålet,
Ved salg av varer og tjenester bokføres inntektene ved levering.

Skatt
Forbundet er ikke skattepliktig for sin aktivitet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert
som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til
grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til
virkelig verdi som følge av renteendring.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjon

Forbundet følger god regnskapsskikk for små foretak og unnlater å balanseføre pensjonsforpliktelser relatert til
sikrede ordninger (fondsbaserte ytelsesordninger frem til 31/10-13, deretter innskuddsbasert ordning).
Innbetalt premie anses i slike tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader
inklusive arbeidsgiveravgift. Ved tilbakebetaling av for mye innbetalt premiefond inntektsføres beløpet
under lønnskostnad. Forbundet har en AFP ordning gjennom Fellesordningen til LO og NHO.
Det er ingen som har tatt ut AFP, og premien til dem som er med i ordningen kostnadsføres løpende.

2 Tilskudd fra idretten
2016 2015

Grunntilskudd og aktivitetsmidler 2362257 2 441 994
Regiontilskudd 921 447 983043
OLT stipend eliteutøvere (jmf note 6) 700000 725000
OLT midler 400000 420000
Øremerkede midler mottatt 4815240 4 521 254
Øremerkede midler til spesielt prosjekt overført senere år -55000
Øvrige ubrukte øremerkede midler overført til senere år -168000 -897000
Sum 9 030944 8 139291
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Noter til regnskapet 2016, fortsetter

3 Offentlige tilskudd
2016 2015

Miljødirektoratet 860000 1 380000
Miljødirektoratet , ikke benyttet 2016 funksjonhemmede -47 875
KUD midler 850000 950000
VO midler 35 521 25982
Sum 1 697646 2355982

4 Stevne- og aktivitetsinntekter

Egenandeler/deltakeravgifter hele 1000

Administrasjon ( kretsledennøte) 9
Klubbservice ( trener- og lederkurs) 282
Landslag ( gruppeavgift / JEC / student-VM mm) 357
Pre-o eliteaktiviteter 40
Skiorientering ( gnippeavgift / samlinger / lop) 286 973 992 1 113614
Salg av rekruttpakker 723750 1 145775
Løpsavgift 4 166 309 4418 198
Tur-o-avgift 950546 919 109
Sum 6814597 7596696

5 Personalkostnader

Denne posten omfatter lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader for faste stillinger
sentralt, fagkonsulentene regionalt, trenere/støtteapparat, tillitsvalgte og oppgavepliktige utbetalinger
for noen 0-kretser.

2016 2015
Lønn, honorarer m.v. 8376693 7 193 508
Arbeidsgiveravgift 1 183613 1 057851
Refusjon sykepenger og viderebelastning lønn kretser -1 235082 -990461
Herav lønn mv for prosjektet "Sunn Jenteidrett" -1 492402 -1 099210
Pensjonsforsikringer 213486 297 367
Øvrige personalforsikringer og LO/NHO-ordningene 150202 189093
Andre personalkostnader 30088 31 440
Sum 7226598 6 679589

Ved årsslutt er antall ansatte sentralt 15, og utgjør til sammen 9,9 årsverk.
Antall ansatte i kretsene og Mjøs-0 er 4, og utgjør til sammen 1,25 årsverk.
NOF har i tillegg arbeidsgiveransvar for ansatte i prosjektet Sunn Idrett.
Lønn og annen avgiftspliktig godtgjørelse til generalsekretær utgjør kr 879.964.

Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Det er ikke ydet lån eller stillet sikkerhet for ledelse og styremedlemmer.

NOF har OTP-ordning i Storebrand. Kostnadsfart premie i 2016 er kr 297.367 ( ansatte trekkes 2%).
Det er totalt 16 ansatte som er med i ordningen.
For AFP-ordning gjennom NHO/LO er kostnad 2016 kr 109.399. Her betales avgift for totalt 16 ansatte (under 62 år)
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Noter til regnskapet 2016, fortsetter

6 Aktivitetskostnader 2016 2015
OLT stipend eliteutøvere (jmf note 2) 700 000 725 000
Leie lokaler 334 417 286 085
Data, hjemmesider, lisenser 284 566 396 577
Deltakeravgifter 286 485 329 851
Oppholdsutgifter 1 915 014 2 043 910
Reisekostnader 1 616 774 1 535 859
Aktivitetsutstyr 419 926 452 165
Honorarer 422 553 404 709
Tilskudd 2 847 000 3 845 433
Lisens Eventor 349 087 390 800
Rekruttbrikker 787 764 1 142 145
Styrets "rekrutteringspott" 200 000 300 000
World Cup Halden 2015 / VM ski-o 0 252 807
Arrangementsteknikk og teknologi 183 118 194 101
Utviklingskostnader mobil-app tur-o 127 813
Andre kostnader ( EK-tjenster, moter/kurs, gaver/premier , diverse) 606 481 736 371
Sum 11 080 997 13 035 811

7 Administrasjonskostnader 2016 2015
Leie, IT, hjemmeside 265 421 237 925
Deltakeravgifter, opphold 200 361 140 505
Reisekostnader 211 901 212 070
Aktivitetsutstyr 7 513 56 804
Revisjonshonorar 91 920 85 786
Øvrige honorarer 47 186 201 722
Sponsorkostnader, reklame 28 798 35 941
Andre administrasjonskostnader 153 334 200 401
Sum 1 006 434 1 171 155

8 Andre kostnader

Kontingenter, gaver 237 064 344 203
Forsikring 9 846 14 066
Andre kostnader inkl tap på fordringer 2 245 24 500
Sum 249 154 382 769

9 Varelagervurdering - FIFO-prinsippet (forst inn - først ut)
A: Arrmateriell m.m.som har en omløpshastighet på under I år er vurdert til anskaffelsespris.
B: Materiell som har en omløpshastighet på 1-3 år, er vurdert etter sin aktualitet og nedskrevet individuelt.
C: Eldre trykksaker m.m. er nedskrevet med inntil 100%.

2016 2015

Avsetning for ukurrans per 31/12 250 000 100 000
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Noter til regnskapet 2016, fortsetter
10 Kundefordringer

Kundefordringer er oppført med virkelig verdi etter fradrag for en avsetning for å dekke usikre fordringer.

Fordringene klassifiseres slik ; 2016 2015 
Idrettsbutikken 752 159 170 774
Orienteringskretser 13 783 73 867
Klubber 379 318 550 552
Løpere 13 558 99 515
Sponsorer 27 953 0
Øvrige debitorer (herav Sunn idrett sine 79.145) 291 951 50 120

1 478 722 944 828
Avsatt til tap -50 000 -50 000
Sum 1 428 722 894 828

11 Andre fordringer
Tilskudd bevilget, ikke utbetalt : 
KUD-midler friluftstiltak 850 000 950 000
Miljødirektoratet 860 000 480 000
Andre fordringer og tidsavgrensninger
NIF, kompensasjon post 2/IT , avregnes med 1/3 fra 2017 til 2019 128 453
Andre fordringer 25 414 24 500

Sum 1 863 867 1 454 500

12 Bankbeholdning
Totalt innestående 7 526 923 7 298 750
Herav bundet for skattetrekk 6. termin -406 347 -313 302
Herav prosjektmidler Sunn Idrett og stipendmidler løpere  -1 488 331 -1 313 600
Netto frie midler NOF 5 632 245 5 671 847

13 Skyldig trekk og offentlige avgifter
Skattetrekk 406 347 313 302
Arbeidsgiveravgift 254 974 241 060
Merverdiavgift 101 113 26 469
Sum 762 434 580 831

14 Avsetninger og andre kreditorer Avsatt 31.12.16 Avsatt 31.12.15 
Miljødirektoratet, integrering funksjonhemmede ( til 2017) 47 875 70 000
Ikke benyttede post3-midler integrering 495 000 495 000
Ikke benyttede post2-midler o-skole 100 000 100 000
Ikke benyttede posta-midler bredde 838 000 670 000
Ikke benyttede post3-midler tur-o 162 000 162 000
Ikke benyttede post3-midler ungdomsutvikling 75 000 75 000
Lønn, honorar vedr 2016 utbetalt januar 2017 81 591 3 300
Avsatte kostnader 35 500 35 473
Andre avsetninger 30 000 15 000 
Sum 1 864 966 1 625 773

0-hjelpen 28 250 26 250
Prosjektmidler "Sunn Idrett" 710 690 733 878
Stipendmidler utøvere 777 641 579 722
Skyldige reisekostnader 56 747 62 835
Diverse kreditorer 3 000 173 532
Sum 3 441 294 3 201 990
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Norges Orienteringsforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF.
Deltagerne i konsernkontoordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av
samtlige forpliktelser som følger av eller måtte oppstå i anledning av konsernkontoordringen.
Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken,
ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.
Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre kortsiktige fordringer.
Netto gjeld på konsernkonto klassifiseres under annen kortsiktig
Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær bankkonto ved at
Norges Orienteringsforbund til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto.
Pr. 31.12.16 utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr 7.091.329, tilsvarende samlet bankinnskudd
på brukskonto og sparekonto medtatt i note 13.
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Norges Orienteringsfo
rbund som viser et overskudd på kr

522 440. Årsregnskapet består av balanse per 31. 
desember 2016, resultatregnskap for

regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til å
rsregnskapet, herunder et sammendrag av

viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt 
i samsvar med lov og forskrifter og gir

et rettvisende bilde av forbundets finansielle stilling per 3
1. desember 2016, og av dets resultater

for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsva
r med regnskapslovens regler og god

regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift o
g god revisjonsskikk i Norge, herunder

de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Vår
e oppgaver og plikter i henhold til disse

standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og pli
kter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er

uavhengige av forbundet slik det kreves i lov og forsk
rift, og har overholdt våre øvrige etiske

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
 konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig 
informasjon består av årsberetningen, men

inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen
.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ik
ke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke

den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det 
vår oppgave å lese øvrig informasjon med

det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig 
inkonsistens mellom øvrig informasjon og

årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den

tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. 
Dersom vi hadde konkludert med at den

øvrige informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har

ingenting å rapportere i så henseende.

Nitschke AS - Gamle I)rammensv. 40 - Postboks 23, NO-1321 Stabekk
l'elefOn: +47 67 10 77 00 - Tcic6tks: +47 67 53 59 89 - E-mail: firmapostCPnirschkc.no - www.nitschke.no

Bankgiro: 8200 02 06853 - Foretaksregisteret: 914 658 314 MVA



Styrets og generalsekretærs ansvar for årsregnskapet

Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i sams
var med lov

og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsl
ovens regler

og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll
 som den finner

nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feil
informasjon,

verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til forbundets evne til f
ortsatt drift

og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drif
t skal legges

til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli
 avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, o
g å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en h
øy grad av

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forsk
rift og god

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som

eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rim
elighet kan

forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregn
skapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav for Norges Orienteringsforbund

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at oppl
ysningene i

årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget 
til anvendelse av

overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskr
ifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrol
lhandlinger vi har

funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av histo
risk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for orden
tlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av forbundets regnskapsopplysninger i samsv
ar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

Stabekk, 28. februar 2017

NITSCHKE AS

yen j • gla
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ÅRSRAPPORT FRA NOF KONTROLLKOMITE 2016

I henhold til NIFS lov § 2-12 ( NOF's lov § 21- e) avgir kontrollkomiteen herved sin rapport for 2016.

Det har vært avholdt 4 møter i kontrollkomiteen i 2016.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med forbundets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at
forbundets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt
at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med forbundets lov og beslutninger fattet av
tinget. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at forbundets interne økonomiske kontroll er
hensiktsmessig og forsvarlig.

Kontrollkomiteen skal påse at forbundets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap og
delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for forbundets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen har
ved gjennomgang av regnskapene vurdere forbundets finansielle stilling, forvaltning og drift.

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det forelagte regnskapet. Komiteen mener at det
fremlagte resultatregnskap som viser et overskudd på NOK 522 440 og tilhørende balanse med en
egenkapital på kr 6 503 629, gir et riktig bilde av Norges Orienteringsforbunds økonomiske stilling pr.
31.12.2016.

Kontrollkomiteen har gjennomgått forbundsstyrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen
har funnet det nødvendig å gjennomgå. Komiteen har fått alle opplysninger fra forbundets
administrasjon og revisor som komiteen har bedt om.

Kontrollkomiteen har gjennomgått forbundsstyrets årsberetning for 2016 og det styrebehandlede
årsregnskapet for 2016. Styrets beretning og årsregnskapet er satt opp i samsvar med
regnskapsloven. Kontrollkomiteen har hatt møte med revisor og fått vurdert regnskapet samt fått
seg forelagt revisjonsberetningen for 2016. Revisor har avgitt «ren» beretning.

Det materiale kontrollkomiteen har fått seg forelagt, gir ikke foranledning til særlig bemerkninger
utover det som fremgår av denne beretning.

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og forbundets årsregnskap for 2016 godkjennes av
forbundstinget 2018.

Dato: 14.05.2017

Øivind Holt Knut He and
• ~ ~a GGu.  /i

Anne Marit ærden

Leder Nestleder Sekretær
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Resultatregnskap 2017

Driftsinntekter og driftskostnader

Inntekter
Note

Regnskap

2017

Regnskap

2016

Tilskudd fra idretten 2 9968 249 9030944
Andre tilskudd 3 1 749755 1 697646
Stevne- og aktivitetsinntekter 4 6885629 6814597
Salgsinntekter 3079599 3788209
Reklame- og sponsorinntekter 8 918 17562
Prosjektinntekter Sunn Idrett 2472 168 2633 374
Gaver og andre inntekter 1 003648 1 421 526
Sum inntekter 25167966 25403858

Kostnader

Varekostnader 9 1 936 502 2497 559
Salgskostnader 268 236 228 646
Personalkostnader 5 7606977 7226 598
Aktivitetskostnader 6 10 560052 11 080997
Administrasjonskostnader 7 1 052011 1 006434
Prosjektkostnader Sunn Idrett 2472 168 2633 374
Andre kostnader 8 249678 249 154
Sum kostnader 24 145625 24922763

Driftsresultat 1 022341 481 094

Finansposter
Renteinntekter 170460 56013
Renter og bankomkostninger -10 741 -14668
Sum finansposter 159719 41 345

Årets resultat 1 182059 522440
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Balanse 31. desember 2017

EIENDELER

Otnlopsmidler

Note
2017 2016

Varebeholdning 9 616745 931 000Sum
616 745 931 000

Fordringer

Kundefordringer 10 1 254 133 1 428 722Andre fordringer 11 2325635 1 863 867Forskuddsbetalte kostnader 517206 214 713Sum
4096974 3507302

Bankbeholdninger 12 9097391 7526923
Sum eiendeler 13811 110 11 965225

EGENKAPITAL OG GJELD

Opptjent egenkapital

Egenkapital pr. 1. 1. 6503629 5981 189Årets resultat 1 182059 522440Sum egenkapital 31. 12. 7685688 6503629

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 463 129 309950Skyldig trekk og offentlige avgifter 13 692699 762434Feriepenger inkl arbeidsgiveravgift 941 172 947917Avsetninger og andre kreditorer 14 4028422 3441 294Sum gjeld 6125422 5461 595

Sum egenkapital, avsetning og gjeld 13811 110 11 965225

a:4w
Astrid Waaler Kaas

president

Gunnhild Bredesen
styremedlem
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visepresident
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Noter til regnskapet 2017

1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Årsregnskapet gir et rettvisende bilde over virksomhetens eiendeler og gjeld, resultat og stilling
pr. 31.12.2017 i samsvar med god regnskapsskikk.

Driftsinntekter
Mottatte tilskudd inntektsføres på tidspunktet for utbetaling. Eventuelle øremerkede tilskudd
periodiseres til perioden midlene benyttes til formålet.
Ved salg av varer og tjenester bokføres inntektene ved levering.

Skatt
Forbundet er ikke skattepliktig for sin aktivitet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert
som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til
grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes iht kursen ved regnskapsårets slutt

Fordringer og varelager
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Varelager er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Pensjon
Forbundet følger god regnskapsskikk for små foretak og unnlater å balanseføre pensjonsforpliktelser relatert til
sikrede ordninger (fondsbaserte ytelsesordninger frem til 31/10-13, deretter innskuddsbasert ordning).
Innbetalt premie anses i slike tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader
inklusive arbeidsgiveravgift. Ved tilbakebetaling av for mye innbetalt premiefond inntektsføres beløpet
under lønnskostnad. Forbundet har en AFP ordning gjennom Fellesordningen til LO og NHO.
Det er en ansatt som tar ut AFP, og premien til dem som er med i ordningen kostnadsføres løpende.

2017 2016
2 Tilskudd fra idretten

Grunntilskudd og aktivitetsmidler 2717262 2 362257
Regiontilskudd 1 027 132 921 447
OLT stipend eliteutøvere (jmf note 6) 330000 700000
OLT midler 400000 400000
Øremerkede midler mottatt 5046226 4 815240
Øremerkede midler til spesielt prosjekt ( paraidrett) 75000
Øvrige ubrukte øremerkede midler overført fra tidligere år 372629 -168 000
Sum 9968249 9 030944
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Noter til regnskapet 2017, fortsetter

3 Offentlige tilskudd
2017 2016

Miljødirektoratet 720000 860
Miljødirektoratet , overført fra 2016 funksjonhemmede 47875 -47
KUD midler 970000 850
VO midler 11 880 35
Sum 1 749755 1 697

4 Stevne- og aktivitetsinntekter
Egenandeler / deltakeravgifter hele 1000

Klubbservice ( kompetansehelg) 192
Klubbservice ( trener- og lederkurs) 166
Landslag fot-o 324
Jenteprosjekt og talentutvikling) 290
Pre-o eliteaktiviteter 42
Skiorientering ( gruppeavgift / samlinger / løp) 118 1 130 399 973
Salg av rekruttpakker 497543 723
Løpsavgift 4289 806 4 166
Tur-o-avgift 967 881 950
Sum 6885 629 6814

5 Personalkostnader
Denne posten omfatter lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader for faste stillinger
sentralt, fagkonsulentene regionalt, trenere/støtteapparat, tillitsvalgte og oppgavepliktige utbetalinger
for noen 0-kretser.

2017 2016
Lønn, honorarer m.v. 8 355 643 8376
Arbeidsgiveravgift 1 203 347 1 183
Ref. sykepenger og viderebelastning lønn kretser/stipendkonto -930483 -1 235
Herav lønn mv for prosjektet "Sunn Idrett" -1 516626 -1 492
Pensjonsforsikringer 220677 213
Øvrige personalforsikringer og LO/NHO-ordningene 231 612 150
Andre personalkostnader 42807 30
Sum 7 606977 7226

Ved årsslutt er antall ansatte sentralt 17, og utgjør til sammen 11,25 årsverk.
Antall ansatte i kretsene og Mjøs-0 er 5, og utgjør til sammen 1,45 årsverk.
NOF har i tillegg arbeidsgiveransvar for ansatte i prosjektet Sunn Idrett.
Lønn og annen avgiftspliktig godtgjørelse til generalsekretær utgjør kr 924.045.

Det er ikke utbetalt styrehonorarer. Det er ikke ydet lån eller stillet sikkerhet for ledelse og styremedlemmer.
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NOF har OTP-ordning i Storebrand. Kostnadsført premie i 2017 er kr 233.020 ( ansatte trekkes 2%).
Det er totalt 16 ansatte som er med i ordningen.
For AFP-ordning gjennom NHO/LO er kostnad 2017 kr 120.825. Her betales avgift for totalt 16 ansatte (under 62 år)
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Noter til regnskapet 2017, fortsetter

6 Aktivitetskostnader 2017 2016
OLT stipend eliteutøvere (jmf note 2) 330 000 700
Leie lokaler 342 119 334
Data, hjemmesider, lisenser 237 074 284
Deltakeravgifter 303 658 286
Oppholdsutgifter 2 198 179 1 915
Reisekostnader 1 608 844 1 616
Aktivitetsutstyr 595 831 419
Honorarer 670 480 422
Tilskudd 2 803 824 2 847
Lisens Eventor 342 669 349
Rekruttbrikker 462 368 787

Styrets "rekrutteringspott" 200
Arrangementsteknikk og teknologi 13 500 183

Utviklingskostnader mobil-app tur-o 99 758 127
Andre kostnader ( EK-tjenster, møter/kurs, gaver/premier , diverse) 551 749 606

Sum 10 560 052 11 080

7 Administrasjonskostnader 2017 2016

Leie, IT, hjemmeside 246 382 265

IT grunnfinansiering 189 026

Opphold 104 788 200

Reisekostnader 188 942 211

Aktivitetsutstyr 16 897 7

Revisjonshonorar 105 870 91

Øvrige honorarer 18 005 47

Sponsorkostnader, reklame 34 420 28

Andre administrasjonskostnader 147 681 153

Sum 1 052 011 1 006

8 Andre kostnader

Kontingenter, gaver 212 978 237

Forsikring 18 380 9

Andre kostnader inkl tap på fordringer 18 320 2

Sum 249 678 249

9 Varelagervurdering - FIFO-prinsippet (først inn - først ut)

A: Arr.materiell m.m.som har en omløpshastighet på under 1 år er vurdert til anskaffelsespris.

B: Materiell som har en omløpshastighet på 1-3 år, er vurdert etter sin aktualitet og nedskrevet individuelt.

C: Eldre trykksaker m.m. er nedskrevet med inntil 100%.

Avsetning for ukurrans per 31/12

2017 2016
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Noter til regnskapet 2017, fortsetter

10 Kundefordringer

Kundefordringer er oppført med virkelig verdi etter fradrag for en avsetning for å dekke usikre fordringer.

Fordringene klassifiseres slik ; 2017 2016 
Idrettsbutikken 135 774 752 159
Orienteringskretser 13 935 13 783
Klubber 569 731 379 318
Løpere 24 339 13 558

Sponsorer 11 148 27 953
Sunnldrett sine kundefordringer 456 981 79 145

Øvrige debitorer 92 225 212 806
1 304 133 1 478 722

Avsatt til tap -50 000 -50 000

Sum 1 254 133 1 428 722

11 Andre fordringer

Tilskudd bevilget, ikke utbetalt : 

KUD-midler friluftstiltak

Miljødirektoratet

Andre fordringer og tidsavgrensninger
NIF, kompensasjon post 2/IT , avregnes med 1/3 fra 2017 til 2019

Kortsiktig lån til VM2019 AS, forfall 1/3-18

Sum

12 Bankbeholdning

Totalt innestående
Herav bundet for skattetrekk 6. termin

Herav prosjektmidler Sunn Idrett og stipendmidler løpere

Netto frie midler NOF

970 000

770 000

85 635

500 000

850 000

860 000

128 453

25 414

2 325 635 1 863 867

9 097 391

-399 683

-1 887 004

6 810 705

7 526 923
-406 347

-1 488 331 

5 632 245

13 Skyldig trekk og offentlige avgifter

Skattetrekk 399 683 406 347

Arbeidsgiveravgift 245 682 254 974

Merverdiavgift 47 334 101 113 

Sum 692 699 762 434

14 Avsetninger og andre kreditorer Avsatt 31.12.17 Avsatt 31.12.16 

Miljødirektoratet, integrering funksjonhemmede ( til 2017) 47 875

Ikke benyttede post2-midler integrering 495 000 495 000

Ikke benyttede post2-midler o-skole 100 000 100 000

Ikke benyttede post3-midler bredde 727 371 1 000 000

Ikke benyttede post2-midler ungdomsutvikling 75 000 75 000

Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 57 000 35 500

Andre avsetninger 536 900 30 000

Sum 1 991 271,23 1 864 966

Lønn, honorar vedr 2017 utbetalt januar 2018 22 084 81 591

0-hjelpen 35 750 28 250

Prosjektmidler "Sunn Idrett" 1 096 012 710 690

Stipendmidler utøvere 790 992 777 641

Skyldige reisekostnader 70 980 56 747

Diverse kreditorer 21 333 3 000 

Sum 4 028 422 3 441 294
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Norges Orienteringsforbund er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF.
Deltagerne i konsernkontoordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av
samtlige forpliktelser som følger av eller måtte oppstå i anledning av konsernkontoordringen.
Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken,
ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.
Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre kortsiktige fordringer.
Netto gjeld på konsernkonto klassifiseres under annen kortsiktig
Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær bankkonto ved at
Norges Orienteringsforbund til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto.
Pr. 31.12.17 utgjør forbundets netto fordring på konsernkonto kr 8.664.928, tilsvarende samlet bankinnskudd
på brukskonto og sparekonto medtatt i note 12.





Styrets og generalsekretæ_rs ansvar for årsregnskapet 
Styret og generalsekretær (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov 
og forskrifter, herunder for åt det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnsl<apsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner 
nødvendig for å kunne utarbeidt: tt årsregnskap som ikke inneholder vesentlig fe!linformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til forbundets evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av beQ;dning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges 
til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikker�et for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som ir1neholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskil<k i Norge, herunde:: ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon hlir v11rdert c;om vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonom

;

· 
.
ke beslutnin

�
er som bruk

�
rn

� 
foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av re• ·sors oppgaver og pl:kter vises det til: 
https://revisorforenii1gen.no revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lo�messige kr
1

v for Norges Orienteringsforbund

Konklusjon om registrering 09 dakum
t

ntasjon 
Basert på vår revisjo . av årsregnskap t som besk:-evet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i enhold �il intern sjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke e1 revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener i at ledelsen har oppfylt sin plikt .til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og doku entasjon av forbundets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføri�gsskikk i Nor e. 

Stab_ekk, 13. februar 2 18 
NITSCHKE AS 

�rt· -�, (t1� ..
Si en Jagl d 
st:i sautori h reviso 

' .I 
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5 KLUBBSERVICE 
 

Lags- og aktivitetstall 
 

Lag 

Det har i perioden vært en nedgang i antall lag fra 372 til 367 lag. Tre lag har meldt seg inn og åtte 
lag har avsluttet sitt medlemskap.  

 

Innmeldte lag 

2016: Svalbard Turn (TrOK), Velledalen IL (MROK) 

2017: Torpa IL (OpOK) 
 

Utmeldte lag 
2016: Yrkesskolen Sønsterud IL (HeOK), Solid IL (HOK), Tuastad IL (ROK), Arnadal IL (VeOK)  
2017: Oslomarka IK (AOOK), Ilar IL (FiOK), Elva/Namsskogan IL og Sørlia IL (NTOK), Torpa OL 

(OpOK)   

 

Aktivitet 
Idrettsregistreringen (IR) for perioden 2015 til 2016 viser at Norsk Orientering har hatt et stabilt 
medlemstall på rundt 24 000 medlemmer. I perioden har flere lag ryddet i medlemsregistrene på 
grunn av nye krav fra Norges Idrettsforbund.  

 
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 2017 er 30. april 2018, noe som gjør at vi ikke har 
tallene for 2017 ennå. 

 
Aktive klubber/lag, dvs lag som har rapportert aktive medlemmer i Samordnet rapportering 

  2015 2016 2017 

Akershus og Oslo 53 52   

Aust-Agder 18 18   

Buskerud 19 19   

Finnmark 9 7   

Hedmark 24 23   

Hordaland 30 30   

Møre og Romsdal 6 7   

Nordland 17 18   

Nord-Trøndelag 21 21   

Oppland 16 15   

Rogaland 17 16   

Sogn og Fjordane 11 10   

Sør-Trøndelag 24 22   

Telemark 12 11   

Troms 15 14   

Vest-Agder 7 8   

Vestfold 16 13   

Østfold 18 19   

Sum 333 323   
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Aktive medlemmer fordelt på krets  

  2015 2016 2017 

Akershus og Oslo 4 432 4 708   

Aust-Agder 862 859   

Buskerud 2 173 2 095   

Finnmark 228 192   

Hedmark 1 810 1 841   

Hordaland 1 359 1 341   

Møre og Romsdal 497 649   

Nordland 1 285 1 128   

Nord-Trøndelag 1 366 1 576   

Oppland 718 756   

Rogaland 1 206 1 292   

Sogn og Fjordane 465 431   

Sør-Trøndelag 2 059 1 999   

Telemark 1 095 1 059   

Troms 656 654   

Vest-Agder 618 620   

Vestfold 1 148 1 068   

Østfold 1 842 1 796   

Sum 23 819 24 064   

 

Aktive medlemmer fordelt på gren  

  2015 2016 2017 

Orientering 23 218 23 551   

Presisjonsorientering 66 86   

Ski-orientering 481 416   

Sykkelorientering 54 11   

Totalt 23 819 24 064   

 
 
Aktive medlemmer med funksjonsnedsettelser 

  2015 2016 2017 

Aktive medlemmer 47 56   

 

 

Arbeid mot 1%-målet i Strategi 2020     
 
Bakgrunn  
Forbundstinget 2012 vedtok Strategi 2020 med følgende uttalte hovedmål: «1% av Norges 
befolkning er i 2020 medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund» 
  
Strategien inneholder prioriterte strategiske veivalg som anses som viktigst for å lykkes med 
hovedmålet. I tingperioden 2016-2018 har det vært spesielt fokus på de to punktene synliggjøring 
og sikre lav inngangsterskel for nye utøvere (forenkling).  
 

I perioden 2013 – 2016 ble det gjennomført årlige rekrutteringsturneer. Rekrutteringsturneene er 
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regionale treff mellom klubber og forbund med ulike temaer for utvikling og rekruttering av Norsk 
Orientering.  

I anledning Norges Idrettsforbunds ungdomsår var ungdomsdeltakelse en viktig del av turneen i 
2016. Vi hadde særlig fokus på å utvikle gode breddetilbud for flere ungdom og voksne i klubbene. 
Totalt besøkte rekrutteringsturneen 11 kretser, der til sammen 370 personer fra 42 ulike klubber 
deltok. 

Orienteringsforbundet har i perioden på ulike arenaer spredd gode modeller for rekruttering og 
utvikling og god organisering av klubbaktivitet. Modellene har vært basert på erfaringer fra tidligere 
rekrutteringsturneer og beste praksis ute i klubbene. Heftet Orienteringsglede for alle ble laget i 
2016 og gir klubbene enkle tips for godt rekrutteringsarbeid.  

Orienteringsforbundet følger opp NIF sitt klubbutviklingsarbeid og har utdannet to nye 
klubbveiledere i perioden.  
 
I 2017 er det ikke gjennomført rekrutteringsturne. Tilbakemeldinger fra klubber og kretser var 
positive, men ga også signaler om ønskede justeringer. Det ble av NOF sentralt vurdert å sette 
konseptet litt til side for å tilpasse seg klubbenes ønsker.    
 
Det har i perioden vært arbeidet med forenkling. Et tiltak har vært utvikling av konseptet flexoløp. 
Målet med flexoløp er å utvikle o-løp som det er enkelt å delta på og enkelt å arrangere. Det ble 
arrangert i alt 45 støtteberettigete flexoløp og 13 arrangørklubber fikk støtte for å benytte unge 
arrangører. Overordnet er det positivt at det har vært mange flexoløp på terminlisten, men kun et 
fåtall arrangørene har fulgt opp alle kriteriene, og spesielt tiltak inn mot markedsføring har ikke 
vært godt nok gjennomført. 
 
Et annet fokusområde er å gjøre det enklere å bli medlem og inkludere flere orienterere i Norsk 
Orientering, blant annet gjennom et Tur-o-medlem-prosjekt. Dette er beskrevet nærmere under 
avsnittet om Turorientering)   
 
Det er i 2016 og 2017 blitt laget en serie korte filmer som et ledd i å vise glede, mangfold og 
fasinasjon ved orientering og tiltrekke oss nye inn i orientering. Filmene er lagt ut på en egen 
facebookside med navn Orienteringsglede.    
 

Generelle resultatbetraktninger 
Hovedmålsettingen er godt forankret i hele organisasjonen, men etter fem år med strategi 2020 er 
vi fortsatt langt unna målet. Vi har ikke kommet langt nok i arbeidet med å inkludere flere i Norsk 
Orientering, og nye tiltak kreves.  
 
 

Kompetanse  
 
Norges Orienteringsforbund har i tingperioden hatt fortsatt fokus på kompetanse og 
kompetanseheving. Enhver organisasjon med ønske om suksess må være forberedt på de 
endringer som skjer i samfunnet. Når man i tillegg skal tiltrekke seg flere mennesker til sin 
organisasjon, er det derfor særdeles viktig å fortsette med kompetansehevende tiltak i alle 
organisasjonsledd. Forbundet har i perioden hatt fokus på utvikling og gjennomføring av ulike 
kompetansetiltak med bakgrunn i Strategi 2020 og de to fremtrukne satsningsområdene synlighet 
og forenkling.  

 

Trenerutdanning i Orientering 

 

Trenerløypa 
Felles ramme for trenerutdanning i norsk idrett ble operativ fra og med 1. januar 2014.  
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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 
 
Det er et formelt samarbeid med friidrett og triatlon om fellesidrettslige emner på trener-2.   
 

Trenerkurs 
Det er igangsatt og gjennomført følgende trenerkurs i perioden 2016-17:  

 10 trener-1 kurs med til sammen 150 deltakere (5 kurs i 2016 og 5 kurs i 2017). 2 av 
kursene er igangsatt i november 2017 og avsluttes vinter 2018 

 2 trener 2 kurs med til sammen 18 deltakere (1 i 2016 og 1 i 2017)  

 1 trener 3-kurs med til sammen 8 deltakere   
 
Det er gledelig at mange ungdommer i alder 16-25 år tar trener-1 kurs og får praktisere som 
trenere for barn og unge i egen klubb. Trenerkurs organiseres i hovedsak av 
Orienteringsforbundet, enkelte trener-1 kurs i samarbeid med krets eller klubb.   
 

Trenerseminar 
Det er gjennomført 1 trenerseminar i samarbeid med Sunn Idrett med rundt 40 deltakere.  
Hovedtema var: Å trene ungdom med fokus på kommunikasjon -  relasjon og fysiologi og 
utvikling.  
     

 

Kurs andre fagområder i Orientering 
Orienteringsforbundet har spesielt satt fokus på bedre løypelegging for nybegynnere og unge på 
C og B nivå. Det ble i 2016 utgitt ny brosjyre Riktige løyper for barn og ungdom. Kurs innen 
løypetegning i Ocad og PurplePen og tidtakersystemer har også hatt prioritet. Kretser og klubber 
har blitt oppfordret til å arrangere kurs.  
 
Norges Orienteringsforbund sentralt har gjennomført flg. kurs i perioden:  
Ocad løypetegning: 2 kurs med 40 deltakere  
Tur-o- kurs  2 kurs med 113 deltakere  
Arrangørseminar: 2 seminar med 68 deltakere. 
Løypeleggerkurs: 2 kurs med 50 deltakere  
eTiming kurs:   1 kurs med 8 deltakere  
 
Ovennevnte kurs har godkjente kursmaler og er godkjente for VO-midler og kompetansetilskudd 
fra NIF (post 3).  
I 2017 ble nye www.idrettskurs.no lansert og det erstatter det gamle Sportsadmin/kursmodul.  
 

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 har i perioden vært kr. 
88,-/66,- pr. kurstime med/uten kurslærer. 
 
I 2016 har Norges Orienteringsforbund (sentralleddet) gjennomført 28 kurs og prosesser, som har 
gitt en utbetaling på kr. 20.800,-. 
 
I 2017 har Norges Orienteringsforbund (sentralleddet) gjennomført 23 kurs og prosesser, som har 
gitt en utbetaling på kr. 20.000,-. 

 

 

http://www.idrettskurs.no/
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Kompetansehelg 2016 og 2017 
Kompetansehelg ble første gang arrangert høsten 2015 og er en god møteplass for 
erfaringsutveksling knyttet til arbeidet med strategi 2020, samtidig som den gir faglig påfyll 
gjennom kurs/seminarer. Kompetansehelgen bidrar til å styrke det videre arbeidet mot vårt felles 
mål om økt rekruttering og utvikling i orientering. Målgruppen er ungdom og voksne, både nye og 
erfarne. 
 
Etter meget gode tilbakemeldinger det første året har kompetansehelgen blitt videreført i både 
2016 og 2017 med tett oppunder 200 deltakere pr år.  
Vi har gjennomført parallelle seminarer i tillegg til fellesseminarer. I 2017 ble det også lagt inn 
Trener-1 kurs, del 1, med rundt 30 deltakere. 
Den røde tråden i temaene har vært forenkling, synliggjøring, innovasjon og utvikling.   
 
På programmet kan nevnes kurs/seminarer innen tur-o, ocad løypetegning, løypelegging N-C-B, 
rekrutteringsmodeller, skole-o, ungdom som ressurs, treningsrettede tema, synliggjøring i media, 
jenteprosjektet, skadeforebygging, Sunn Idrett, bruk av sosiale medier mm.  
I 2017 var arrangementsutvikling med fokus på flexoløp et av seminarene. Veien mot VM 2019 ble 
presentert i et fellesseminar. 
 
Tilbakemeldinger er at kompetansehelga er nyttig, lærerik med gode diskusjoner og 
erfaringsutvekslinger.  
Alle tre ganger er kompetansehelga gjennomført medio november på Gardermoen.   

 

Andre prosjekter og samlinger 
 

Nordisk ungdomslederleir 2016 (2NULL16)  
Norge arrangerte en vellykket leir i 2015 i tilknytning til junior VM i Rauland i juli.  
Etter ønske fra svenskene ble det arrangert leir også i 2016 i forbindelse med VM i Strømstad, 
dog en forkortet leir på fire dager. IOF inviterte deltakere fra et utvalg land utenfor Norden. 
Deltakerne fikk bl.a. et foredrag om utviklingen av orientering i Sør-Amerika. Norge deltok med 
fem deltakere.  
 
Målet med leiren er å utvikling ungt lederskap i teori og praksis, nettverksbygging og innsikt i 
ungdomsarbeidet i de nordiske landene. I og med en kort leir ble det denne gangen mindre faglig 
og mer sosial forbrødring, noe som også er viktig på en slik leir i tillegg til å være tilstede på VM 
arenaen. 
 

Veilederutdanning klubbutvikling  
Orienteringsforbundet har 2 deltaker på NIFs klubbveilederutdanning som startet høsten 2017 og 
pågår i 2018.  
Utdanningen går over 3 helgesamlinger med praksisarbeid mellom fellessamlingene. 
 

Utdanning yngre ledere i idretten 
Norges Idrettsforbund i samarbeid med Norges Idrettshøgskole arrangerer en lederutdanning for 
unge mellom 19-29 år som går over 2 semestre. Orientering har 1 deltaker i 2017 – 18 som er 
tilknyttet AOOK.  
 

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 er en aktiv støttespiller og medeier i 
tiltaket som har pågått i 9 år 
 
Vinteren 2016 ble gutter formelt inkludert i tiltakets primærmålgruppe og tiltaket endret profil og 
navn til Sunn Idrett (tidligere Sunn Jenteidrett)  
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Både i 2016 og 17 var Sunn Idrett tilstede under O-landsleiren med informasjonsstand og Quiz om 
kosthold og ernæring.      
 
I perioden er det arrangert 3 Sunn Idrett jentecamper der cirka 30 jenter i 15- 16-års alder fra 
orientering har deltatt. Nytt fra 2016 er eget foreldre- og trenerseminar i tilknytning til jentecampen. 
  
E-læringskursene, «Idrettsernæring» og «Idrett og spiseforstyrrelse» har siden 2014 vært en del 
av Trenerløypa. Nytt fra 2016 er en egen kursmodul i kommunikasjon rundt mat, kropp og vekt. 
Alle deler er obligatoriske på Trener-2 kurset i orientering.  
 
Det har vært spesielt viktig å følge opp helseattestordningen med felles retningslinjer på tvers av 
idrettene som er med i prosjektet, slik at utfordringer knyttet til spiseproblemer og ernæring 
håndteres på samme måte. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med Olympiatoppen. 
 

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 
engasjeres og kretsene bidrar med ledere under leiren. 
 
I 2016 var Konnerud IL arrangør av Hovedløpet og O-landsleiren og i 2017 Østre Slidre IL som 
arrangør med Beitostølen som arena for innkvartering og løp.  
Begge steder ble gjennomført med gode arrangement. På Beitostølen tilrettela Norges 
Orienteringsforbund for å prøve TempO og ski-o batong som aktiviteter under OLL, noe som fikk 
gode tilbakemeldinger.  
Erfaringene og tilbakemeldinger viser at innkvartering på skole gir større rom for sosialisering. Det 
er viktig å vektlegge gode og varierte treningsøvelser i tillegg til lagbyggingsaktiviteter for 
treningsgruppene. 
 
Deltakerantall:   

 436 deltakere på OLL i 2016 (430 på langdistanse og 424 på sprint)  

 423 deltakere på OLL i 2017 (422 på langdistanse og 426 på sprint)   
 
Deltakerantallet hadde en nedgang på 30 fra forrige tingperiode (2014-15).  
 

Hovedløpsprosjektet  
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. 
  
Noen kretser har jevnlig samlinger gjennom hele året for å skape godt kameratskap, motivasjon  
og stimulere til videre deltakelse i orientering. Vi mener at HL-prosjektet bidrar til å opprettholde 
god aktivitet blant ungdommene i kretsene. Uten HL-prosjektet ville det trolig vært en nedgang i 
antall aktive ungdom.    
 
OLL er også 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 i 2016-17.  Det har deltatt mellom 25- 30 trenere hvert år. Ungdomskomiteen 
Norsk Orientering (UNO) har hatt ansvaret for å skaffe hovedleder for trenerne og bidra i 
organiseringen av campen.   
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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.  
 
Komiteen har i denne tingperioden bestått av 6 medlemmer som er valgt ut på bakgrunn av deres 
interesse for ungt lederengasjement. De ønsker å være en ressurs på veien mot Norsk 
Orienterings mål om 1 % av befolkningen som aktive o-løpere innen 2020.  
 
UNO har vært ansvarlig for å arrangere UNO sommerleir, første gang i 2016. De har vært med å 
arrangere Camp Unge Trenere, vært talerør inn mot forbundet i saker som angår ungdom og 
bidratt med å opprettholde driften av egen facebookside og instagramkontoen til Norsk 
Orientering. 

 

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 Sportsadmin / idrettskurs). Det gjennomføres et årlig møte 
mellom NIF og NOF om kvalitet/ verdigrunnlaget i vår idrett som grunnlag for denne tildelingen.  
I 2016 ble forbundet tildelt 3,7 millioner og i 2017 ble det 3,8 millioner i tilskudd over Post 3, noe 
som er en økning på 0,4 millioner kroner fra forrige periode. 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 samt prosjekter som Jenteprosjekt, Flex-O-løp og 
World Orienteering Day (WOD). Støtten gis etter søknad og er basert på aktivitetstallene fra 
Samordnet rapportering og tiltaksplaner.   
 
 

Talentutvikling 
 

O-Idol 
I 2016 ble det arrangert O-Idol i Rogaland med Gandal, Sandnes, Stavanger og Ålgård som 
arrangør og i 2017 var det Trøndelag med Byåsen og Orkanger som var arrangør. Opplegget 
passer bra sammen med NM stafett for junior. På arrangementet i 2017 var det felles overnatting 
for jenteprosjektet. 

 

Jenteprosjektet; flere og bedre 
Jenteprosjektet ble initiert av styret våren 2016 med visjonen; flere og bedre. Bakgrunnen er 
fallende deltagelse i jenteklassene, spesielt fra D 17 – 18 og over i D19 – 20. Hovedmålet med 
prosjektet er å få flere jenter i o-miljøet og flere jenter som trener best. Et delmål er å få flere 
kvinnelige trenere og ledere, og trenere som er gode på å se jentene. For å nå målene ble det 
nedsatt en styringsgruppe høsten 2016. Gruppen utarbeidet et forslag til organisering og 
gjennomføring av prosjektet. For å komme frem til gode tiltak for hvordan prosjektet skulle driftes 
ble alle jenter 17 og eldre invitert til samling på Sjusjøen desember 2016. Ideene som kom fra 
jentene på denne samlingen ble systematisert og tatt tilbake til styringsgruppen for videre 
beskrivelse av plan og tiltak for prosjektet. 

Jentene ønsket: Å skape miljø på tvers av klubb, alder og nivå 
 

Tiltak 2017 

 Jentedag under Camp Norway Skåne med egen trening og eget foredrag for jentene 
30 jenter deltok. Tema: o-teknikk i kontinentalterreng. Jentene ble delt inn i grupper og en 

landslagsjente ledet hver gruppe. Foredrag av Anne Margrethe Hausken Norberg om 

tema: selvtillit, kropp og prestasjon. 
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 Jentesamling sammen med Camp Norway Østerdalen hvor jentene bor sammen. 
Noen av ambassadørene var med som motivatorer. Det ble gjennomført gode treninger og 

sosiale aktiviteter som blant annet fjelltur og skiskyting.   

 Felles jenteovernatting og sosial kveld i forbindelse med NM jr. stafett 
12 jenter som overnattet i gymsal. 25 jenter var med på middag og sosial kveld. Tema: 

design av jenteprosjekt genser. 

 Jentesamling desember på Sjusjøen 
53 jenter, 4 ledere tema: hverdagsmestring – totalbelastning – restitusjon. Sigrid 

Alexandersen holdt foredrag. Gruppearbeid om totalbelastning i hverdagen. Sosialt. Bra 

trening og ski o- for de som ønsket det.  

 Laget Jentegenser. 
 

 Kompetansehelg med et seminar viet jenteprosjektet+ 3 – 4 regionale samlingspunkt. 
 

Veien videre 
Vi vil fortsette med 3 – 4 nasjonale samlinger pr. år. Det vektlegges også gode og regelmessige 
treffpunkter i regionene. Det vil fortsatt være behov for å jobbe mot god oppslutning på våre 
aktiviteter. Erfaringsmessig er det en utfordring for utøvere som flytter hjemmefra og skal etablere 
nye miljø. Forbundet vil fokusere spesielt i regionene Oslo og Trondheim. Det er viktig med godt 
samarbeid mellom klubb, krets, region og NOF. Det skal etableres en godt gjennomtenkt 
sesongplan, slik at aktiviteter utfyller hverandre og ikke blir konkurrerende og gir for stor 
belastning. Det skal fokuseres på å få flere jenter til å ta trenerløypa. Det er nedfelt at vi skal ha 
med ledere av begge kjønn til internasjonale mesterskap. 
Etter en spørreundersøkelse 2017 ønsker jentene at prosjektet sette fokus på tema som: 
treningsfilosofi, motivasjon og mental trening, totalbelastning og motivasjon, ernæring og kosthold. 
 
Organisering av jenteprosjektet 

Hva Hvem Hvordan 

Samling 0 Alle jenter i o-Norge Utforming av prosjektet 

Ambassadører Heidi Mårtensson, Emma Johansson, Maria 
Sylte, Ingjerd Myhre, Anine Ahlsand, Anine 
Lome, Kari Svingheim 

Sparringspartnere til 
prosjektgruppa 

Regionsansvarlige Østfold: Hanna Nordbrøden og Heidi 
Bagstevold 
Oslo vest/Innland: Anne Lene Bakken 
Ulseth, Mona Lome 
Oslo øst/Akershus: Linn Hokolt 
Buskerud: Isa Heggedal 
Telemark/Vestfold: Kine Gulliksen 
Agder: Christine Mikkelsen 
Rogaland: Marit Håvardsholm 
Hordaland: Karianne Strømme 
Trøndelag: Helen Palmer 
Nord: Nora Marie W. Irgens (slutter 2018) 

Legge til rette for 
samlinger i regionene 

Prosjektgruppe Isa Heggedal, Mona Lome, Karianne 
Strømme, Tone Wigemyr, Jorun Ruud, 
Hanne Sandstad, Birgitte Husebye 

Utforme, gjennomføre og 
evaluere prosjektet  

Styringsgruppe Dag Kaas (styrets representant), Eivind 
Tonna (sekretær), Hanne Sandstad, Jorun 
Ruud, Birgitte Husebye (prosjektleder) 

Igangsette, overordnet 
planlegge, følge opp 
organisatorisk og 
økonomisk, evaluere 
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Tur- og mosjonsorientering 
 

Turorientering 
Tur- og mosjonsorientering i Norsk Orientering er fortsatt et svært viktig satsingsområde, og 
stillingsressursen til dette fagområdet er i perioden økt fra 60-100%. Norsk Orientering har en lang 
og solid historie og det er stor interessere for turorientering i Norge. Forbundet har i perioden 
utviklet portalen turorientering.no med mange forbedringer for brukerne og arrangørene.  
 
I turoreintering.no er det registrert over 35 000 brukere og kun litt over 11 000 har aktivert seg det 
siste året. Vi observer at mange benytter seg av tilbudet tur-o, men ikke registrerer seg. Vi har god 
oversikt over alle salgstall i organisasjonen, men vi har begrenset informasjon om hvem våre 
brukere er. Mange brukere er ikke medlemmer som vi dermed i liten grad kommuniserer med.  De 
går tur, og henter selv ut informasjon om turer mm når de selv ønsker. 
 
Det ligger et stort potensiale for å komme tettere på registrerte brukere og kommunisere med 
dem. Vi kan tilføre de mer nyttig informasjon og gode opplevelser innen turorientering i samarbeid 
med klubbene. Mange av disse er ønsket som medlemmer i Norsk Orientering.  
 
Løpende forbedrer vi brukervennlighet og brukeropplevelse for dagens turorienterere gjennom 
hjemmesiden Turorientering.no ut fra brukernes og arrangørenes tilbakemeldinger. Det arbeides 
aktivt for at klubbene skal forenkle turorienteringen og øke opplevelsen ved å tilby graderte turer 
(fargekode etter vanskelighetsgrad).  Det har også vært et mål å sikre at flere klubber tilbyr 
kulturhistorie og/eller kulturminner på sine poster. 

 

Tur-o APP 
En ny APP for Tur-o ble etablert av Andmark AS i 2016 i samarbeid med Eliksir AS. I appen skal 
kart og poster med informasjon om turorientering være tilgjengelig rett i «lomma». Appen er tenkt 
til å ha den samme funksjonaliteten som data tilgjengelig på nettsideneNoen endringer har blitt 
gjennomført og innfridd mht tilbakemeldinger fra brukere. Appens utfordringer er at vi arbeider 
med to systemleverandører som må tilpasse NOFs krav.  Appen skal videreutvikles. Vi må tilpasse 
videre utvikling og tilgjengeliggjøring av våre tilbud bedre på digitale flater, slik at dagens barn og 
ungdom og unge voksne opplever oss attraktive. Det er også ønskelig at alle poster kan 
scannes/leses rett inn med QR koder  

 
FINN FRAM-dagen 
Det har blitt arrangert Finn Fram-dager over hele landet med stor suksess. Denne tradisjonsrike 
dagen er en friluftsdag for hele familien med et bredt tilbud av friluftsaktiviteter. Fokus er på kart 
og kompass. 
 
Det var lagt til rette for at arrangører kunne dele ut gratis deltakerpremier til barn som deltok. 
Premier ble besørget av NOF sentralt, og distribuert til arrangørene. 
 
Formålet har vært å gi kunnskap om bruk av kart og kompass på en morsom måte slik at 
deltakerne blir trygge i naturen og gi tilbud om en aktivitetsdag i naturen med ulike friluftsaktiviteter 
Vi har hatt god måloppnåelse og vi har gitt et godt bidrag til god folkehelse. Mange barn og 
barnefamilier har fått fine turer og gode opplevelser i naturen med kart og kompass og med 
innslag av andre friluftsaktiviteter.  

 
 
 
 
Oversikt med antall deltakere på arrangementet Finn Fram - dagene de siste to år 
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År – FINN FRAM Antall gjennomførte 
arrangement 

 

Antall deltakere 

2016 76 9 850 

2017 85 7 866 

 
Grønne turer for alle 
Grønne Turer er det enkleste nivået i Turorientering og postene er lette å finne, noe som raskt gir 
mestringsfølelse. Dette bidrar til at de som ønsker større utfordringer har tilbud om å prøve blå-, 
røde- og svarte turer. Det at du får utfordringer på passende nivå, vil være med på å motivere til 
økt deltakelse. 
 
Forbundet fokuserer på å tilgjengeliggjøre Grønne Turer for alle. De siste årene er det fokusert på 
å tilby Grønne turer som det første nivå på skalaen for fargenivågradering av turorientering. Dette 
har gitt nye deltakere en enkel inngang til å prøve og lære seg mer om turorientering. Flere 
arrangører har fått en god forståelse for og erfaring i hvordan grønne turer skal tilrettelegges. 
Gradering av turorientering er en kombinasjon av fysisk utfordring og orienteringsteknisk nivå. 
 
75 arrangører tilbød Grønne Turer i sitt nærmiljø i 2017. Antall publiserte grønne turer er 222 og 
4693 deltakere har registrert grønn tur på nettet. Antall klipp av poster i grønne turer er 125 621 i 
2017. Dette har økt med 15 000 klipp i løpet av de siste to år. 
Det er fortsatt mange som kjøper konvolutt og går turorientering uten å registrere seg eller delta 
mer enn dette. Målet var å få til 25 nye klubber med tilbud av grønne turer, men det ble under 
halvparten (11 arrangører som mottok støtte i 2017).  
 
Med en lav inngangsterskel håper vi at flere vil prøve turene med poster. For mange har det også 
stimulert til å utforske nye turer og andre fargenivåer. Tiltakene har gitt anledning for andre 
familiemedlemmer å være med, som funksjonshemmede i rullestol og den lille i barnevognen. 
Orienteringspostene er ofte lette å finne og gir også en mestringsfølelse for store og små på tur.  
 
Kulturminner gir også inspirasjon til å oppdage nye områder og er en ekstradimensjon for turen.  
Alle turene er tilgjengelige på portalen turorientering.no der deltakerne kan printe ut kart og fra 
APPen Turorientering.  

 
Oversikt for turer totalt og grønne turer 

År Antall 
arrangører 

totalt 

Antall 
deltakere 

totalt 

Antall klipp 
totalt 

Antall 
arrangører 

grønne turer 

Antall grønne 
turer publisert 

Antall 
deltakere 

grønne turer 

Antall klipp 
grønne 
turer 

2016  130 7 678 500 053  88 287  4711 108 413 

2017  134 7 585 529 062 80 222 4693 120 733 

 

 
Kommunikasjon & markedsføring av tur- og mosjonstiltak 
 

 Nyhetsbrev til alle tur-o kontakter 4-6 per år 

 Klubber arrangerer avslutningsfest for sine tur-o registrerte personer etter sesongslutt 

 Klubber utarbeider eget materiell som benyttes til å markedsføre tur-o lokalt 

 Nettsider med informasjon om alt innen turorientering 

 Diplomer til årets tur-o arrangør og årets turorienterere 

 Tilrettelagt materiell til Finn Fram-dagen som kan arrangøren kan laste ned fra  

 NOFs hjemmeside 
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 Premier til barn på Finn Fram-dagen 

 Kulturminner og forslag 
 

 
Fakta om Turorientering.no  
Besøkstallene viser en god stigning på antall sidehenvisninger fra året 2014 til 2017 med ca 1 000 
henvisninger. 
 
Data for perioden 1. januar – 31. desember. 

Aktivitet på turorientering.no 

 

Antall 2016 Antall 2017 

Sidevisninger totalt 2 433 360 2 565 448 

Registrerte aktive klubber på nettstedet 130 137 

Antall kulturminner lagt inn 383 300 

Antall turer lagt inn 967 987 

Flest besøk på en dag 5. mai: 2 838  1.mai: 2 749 
 

 

Fakta om tur-o brukerne 2017: 

 35 194 registrerte brukere  

 Totalt 18 654 mannlige profiler og 16 540 kvinnelige profiler registrert. 

 11 783 som har logget inn  

 7 523 av disse som har registrert minst ett klipp 

 

Fakta om tur-o arrangører 2017: 

  243 registrerte arrangører 

 137 aktive arrangører  

 Snittalder arrangør 55 år  

 Yngste arrangør er 20 år, eldste er 85 år 
 

 
Antall tur-o brukere – fordelt på kjønn 2017. Kilde: Eliksir AS 

Aldersgruppe Antall menn Antall kvinner 

-5 224 165 

6-12 1 416 1 181 

13-19 2 150 2 082 

20-29 1 070 1 411 

30-49 5 660 5 560 

50-59 3 324 2 990 

60-69 2 435 1 801 

70+ 2 375 1 350 

Totalt 18 654 16 540 
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Kretsoversikt – salg av tur-o 

KRETS Konvolutter Klippekort Turpakker Turer 

  2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Akershus og Oslo 7 742 7 194 1 198 1 163 223 162 714 861 

Aut-Agder 543 2 082 6 76 14 75 2 334 

Buskerud 2 742 2 753 225 230 59 67 208 379 

Finnmark 150 117 34 18 0 0 2 0 

Hedmark 1 183 986 336 289 27 30 195 7 

Hordaland 1 453 1 259 12 2 20 34 221 200 

Møre og Romsdal  207 199 53 48 4 5 5 8 

Nordland 1 352 1 046 964 837 4 2 9 159 

Nord-Trøndelag 802 722 566 536 3 4 3 32 

Oppland  531 546 296 209 6 3 12 54 

Rogaland 1 274 1 280 75 42 72 98 58 87 

Sogn og Fjordane 91 42 73 43 0 0 20 77 

Sør Trøndelag 848 1 496 114 56 90 67 486 326 

Telemark  454 426 102 73 5 15 23 46 

Troms  113 85 0 0 6 0 106 0 

Vest-Agder 862 1 028 170 192 8 31 453 578 

Vestfold 1 571 1 597 35 90 45 51 272 90 

Østfold 1 065 1 218 59 112 10 12 25 21 

SUM  22 983 24 076 4 318 4 016 596 656 2 814 3 259 

 

 
Tallene fra 2016 og 2017 viser til at det er økning i alle tall. Noen tall viser også at omsetning pr 
klubb er økende, til tross at klubber har solgt mindre antall konvolutter. Grunnen til dette er at pris 
pr konvolutt er høyere og mer salg av turer og klippekort på nettet.  

 
Stolpejakt 
Mange klubber og lag tilsluttet Norges Orienteringsforbund har arrangert stolpejakt i inneværende 
tingperiode; et konsept som oppnår svært gode aktivitetstall mange steder rundt i landet og 
introduserer orientering for nye grupper. Norges Orienteringsforbund er opptatt av en god 
utnyttelse av rekrutteringspotensialet fra stolpejakt, og ser positivt på konseptets sameksistens og 
synergier mot turorientering.  
 
Norges Orienteringsforbund har intensjonsavtale med Foreningen Stolpejakten. Et stort flertall av 
Stolpejaktens arrangører, og således eiere av Stolpejakten, er medlemsklubber og -lag i NOF. 
Antallet arrangører har økt i perioden; 56 lokale arrangører i 14 ulike fylker har i 2017 tilbudt 
stolpejakt i 134 ulike områder/kart i regi av Foreningen Stolpejakten. 48.323 personer har 
registrert seg digitalt via nett og app. I tillegg kommer de som er registrert manuelt. De digitalt 
registrerte har til sammen registrert 2.185.175 stolpebesøk. Estimert tilbakelagt distanse for disse 
stolpejegerne er 1.311.100 kilometer, basert på en snittavstand mellom stolpene på 600 meter. 

 
Tilskudd 
Norges Orienteringsforbund søker og mottar midler til prosjektene innenfor turorientering gjennom 
Norsk Friluftsliv, Miljødirektoratet og Kulturdepartementet. 
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Prosjekt medlemskap 
Orienteringsforbundet gjennomførte i 2017 et pilotprosjekt sammen med 7 klubber for å få 
turorienterere som medlemmer. Erfaringene viser at turorienterere ønsker å bli medlemmer for å 
støtte tur-o-tilbudet i klubbene og for å støtte utvikling av turorientering. Likevel er det en liten 
barriere å få turorienterere til å melde seg inn etter at de hadde kjøpt turororientering av klubbene. 
NOF vil i neste periode jobbe videre med dette. Norges Orienteringsforbund deltar i NIFs 
pilotprosjekt for direktemedlemsskap i særforbund og kan prøve ut enklere medlemskapsformer i 
2018.  
 

 

Tiltak og arbeid mot skoleverket 
 
Skolen er en viktig lærings- og aktivitetsarena for orientering der Norsk Orientering skal bidra til at 
skolene kan oppfylle kompetansemålene for orientering som er nedfelt i læreplanen.  
 
Styret opprettet i 2016 en arbeidsgruppe for orientering i skole. Arbeidsgruppen skal bidra til økt 
rekruttering og synliggjøring gjennom skolen, lage en langsiktig og helhetlig strategi i forhold til 
orientering i skolen og bidra til å fornye og forenkle orienteringsaktiviteten. 
Gruppen har bl.a. jobbet med å få til en god løsning for nasjonal plattform/base for skolekart, noe 
som vil bli jobbet videre med i neste periode.  
Arbeidet med tilrettelegging av faglig materiell og samarbeid skole og klubb vil bli forsterket i det 
videre arbeidet. 
Gjennom rekrutterings- og skoleprosjektet FinnFram Østfold som ble startet høsten 2017 vil NOF 
bidra med faglige innspill og sørge for erfaringsoverføring til resten av landet.      
 

Verdens Orienteringsdag (WOD) 
Verdens Orienteringsdag ble for første gang arrangert i 2016 med en hovedintensjon å gi flest 
mulig barn og unge i hele verden inspirerende orienteringsopplevelser og gjøre idretten kjent. Det 
ble en suksess med over 250000 registrerte deltakere fra over 80 land. I Norge ser vi på dette 
tiltaket som en meget god mulighet til å fremme opplæring og interesse for orientering i skolen og i 
nærmiljøet til klubbene og tilrettelegge med enkle lavterskelaktiviteter. Tiltaket vil bli forsterket i 
kommende år.   
  
Deltakelsen i Norge: 
2016: 20 368 registrerte deltakere / 142 arrangement        
2017: 25 900 registrerte deltakere / 177 arrangement 

 

Materiell for skolene 

 

O-skolen.no er Norsk Orienterings nettportal for skoleorientering med ideer og gratis materiell til 
bruk i undervisningen. Nettsiden skal fornyes i 2018.     

 

Nett- orientering, et introduksjonskurs i kart og kompass som ble lansert i 2010 og fortsatt har 
gode besøkstall, nettadresse http://nof-orientering.org/. 

 

Aktivitetsbanken.no 
Aktivitetsbanken.no er en felles øvelsesbank for flere idretter der Norsk Orientering har gode 
eksempler på aktiviteter og øvelser med beskrivelser og videosnutter. Det ble lagt inn flere nye 
øvelser i 2016.  
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. NOF har gitt IOF tillatelse til å 
bruke Aktivitetsbanken internasjonalt. 

 

 

http://nof-orientering.org/
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Idrettsglede i skolen 
Samarbeidsprosjekt mellom flere særforbund med målsetting å øke lærernes kompetanse og 
forenkle tilrettelegging for undervisning i idrettene våre. Tiltaket har de siste årene hatt liten 
aktivitet og det ble i 2017 besluttet å legge ned driften av nettside og fellesaktiviteter.      
 
 

Paraorientering  
Stillingen som integreringskonsulent ble november 2015 igjen opprettet etter to års fravær. Høsten 
2016 ble stillingen økt fra 50 til 80 % for å kunne sette i gang flere prosjekt rettet mot målgruppen.  
 
Høsten 2017 ble det overordnende begrepet endret fra inkludering til paraorientering, dette for å 
samstemme med endringen av begrepsbruken i idretten generelt. Paraorientering er nå begrepet 
som brukes for all orienteringsaktivitet som er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser.  
 

Det har vært en økning i antall aktive medlemmer med en funksjonsnedsettelse på 20 % fra 2015-
2016. Disse medlemmene er fordelt på 26 klubber. Tall fra 2017 er ikke klare til denne 
årsmeldingen.  
  

Turorientering for funksjonshemmede  
Pilotprosjektet «Turorientering for funksjonshemmede» ble satt i gang i 2016 med 7 deltagende 
klubber. Prosjektet ble sett på som vellykket og videreført i 2017 og da med 18 deltagende 
klubber. Målet med prosjektet har vært å få opp et mosjonstilbud til personer med 
funksjonsnedsettelse ved å øke antall poster som er tilrettelagt i klubbenes tur-o tilbud. Kravet til 
de deltagende klubbene har vært å legge til rette så mange poster at personer med 
funksjonsnedsettelse har mulighet til å oppnå tur-o merket i gull, sølv og bronse. Fokuset ble lagt 
på de grønne turene og at de ble tilrettelagt slik at rullestol skulle kunne komme frem til postene. 
Antall deltagere som både har registrert seg på turorientering.no og som har registrert klipp har 
vært positiv og det har vært en økning fra 2016-2017 med 73 til 101 registrerte deltagere og fra 47 
til 68 som har registrert klipp. Vi vet at det er mange som er med på prosjektet som ikke ønsker å 
registrere seg, så tallet er lavere enn den faktiske deltagelsen. 
 
Som et ledd i å øke bevisstheten på mosjonsaktivitet for personer med funksjonsnedsettelse var 
turorientering for funksjonshemmede et eget tema på kompetansehelga i 2016.  
 

Presisjonsorientering  
Presisjonsorientering (pre-o) er en gren som er fullt tilrettelagt for personer med 
funksjonsnedsettelser (unntak; blinde og svaksynte). Det har vært et mål om å øke kunnskapen 
om presisjonsorientering i Norsk Orientering, dette arbeidet har fortsatt i både 2016 og 2017. Det 
har vært arrangert «prøve på» pre-o både i eksisterende pre-o arrangement og i enkelte fot-o 
arrangement. I tillegg fikk alle ungdommene på OLL i 2017 prøve seg på TempO. Det ble 
arrangert Norgescup i pre-o, i både 2016 og 2017, i tillegg til at det har vært en treningskarusell i 
pre-o Akershus og Oslo. Av internasjonale konkurranser arrangerte Halden SK åpent nordisk 
mesterskap i pre-o i 2016, som også var en del av den uoffisielle europacupen i pre-o det året.  
 

Utviklingshemmede 
Høsten 2016 ble et prosjekt med mål om å gjøre det enklere for klubber å tilrettelegge 
orienteringsaktivitet for utviklingshemmede satt i gang. Det ble da satt i gang et samarbeid med 
Blissgruppen i ISAAC Norge med et mål om å lage to kommunikasjonsverktøy (Bliss og 
Symbolstix) bestående av 100 ord knyttet til orientering. Disse 100 ordene som er symbol og 
bildefremstilt kan brukes til instruksjon/forklaring og kommunikasjon med personer som enten ikke 
har tale eller som trenger symbol- eller bildestøtte i sin kommunikasjon. Det ble i 2017 arrangert 
en orienteringsdag for en barnegruppe på Ullevål sykehus som benytter disse symbolene i sin 
kommunikasjon. Videre har det i 2017 blitt satt i gang et arbeid med å forenkle kart for 
målgruppen.  
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Aktivitetsbanken  
I aktivitetsbanken ligger det beskrivelser på hvordan orienteringsaktivitet kan tilpasses ulike 
funksjonsnedsettelser. Illustrert både igjennom tekst og video. Aktivitetsbanken oppdateres jevnlig 
med nye øvelser, og da også beskrivelse tilpasset ulike funksjonsnedsettelser.  
 

Skole 
I samarbeidsprosjektet «Idrettsglede i skolen», legges det vekt på å inkludere aktiviteter for 
personer med funksjonsnedsettelse. Beitokurset ble arrangert i 2016 der det spesielt ble lagt fokus 
på hvordan en skal legge til rette orienteringsaktiviteten i skolen for personer med 
funksjonsnedsettelser. I tillegg holdt Norsk Orientering foredrag om hvordan orientering kan 
brukes i rehabilitering og skole under FAF-seminaret på Beitostølen høsten 2017. Dette er et 
seminar for lærere, idrettspedagoger og andre som jobber med personer med 
funksjonsnedsettelser.  
 

Samarbeid med helsesportsentre og institusjoner 

Både i 2016 og 2017 har det vært et samarbeid med helsesportsentrene på Beitostølen og 

Valnesfjorden. I 2017 ble det startet et samarbeid for å få til orienteringsaktivitet både på Sunnaas 

Sykehus, Kysthospitalet og Catosenteret. På de tre nye samarbeidsstedene er de lokale klubbene 

bidragsytere med tanke på kart og opplegg.  

 

Trenerløypa 

Hensiktsmessige tilpasninger/tilrettelegginger for utøvere med nedsatt funksjonsevne er tema 

under trener 1 og 2 i trenerløypa.  

 

Grenseløse idrettsdager  
Orientering har vært representert på 7 grenseløse idrettsdager i 2016 på følgende steder: Kalnes, 

Mosjøen, Kristiansand, Bergen, Bodø, Gjøvik og Mjøndalen. Grenseløse idrettsdager er 

aktivitetsdager der personer med funksjonsnedsettelser har kunnet komme og prøve ulike 

idrettsaktiviteter på dagtid i skoletiden.  

Arctivity, Valnesfjorden 

Arctivity som er en friluftslivsleir for personer med fysiske funksjonsnedsettelser ble arrangert 

både i 2016 og 2017 med basecamp fra Valnesfjord Helsesportsenter i Nordland. Orientering var 

med som hovedaktivitet i 2016, der 3 deltagere fikk et tre dagers introduksjonskurs av 2 

instruktører. I tillegg til at orientering var en del av aktivitetsdagen og kveldsaktivitet der de andre 

deltagerne på leieren fikk mulighet til å prøve enkel orientering. I 2017 var orientering tilstede med 

2 instruktører i to dager for å ha orientering for deltagerne en kveld og på en aktivitetsdag der 

deltagerne på leieren kunne prøve ulike aktiviteter.  

Ridderuka, Beitostølen  

Orientering deltok under Ridderuka vinteren 2016 med enkle o-aktiviteter med 1 instruktør. Dette 

var en videreføring av et tilbud initiert av NIF der særforbundene fikk mulighet til å komme og vise 

hvilke aktiviteter de tilbyr. Mange var innom for å prøve orienteringsaktivitet.  I 2017 var orientering 

inkludert igjennom hele uka ved orientering i alpinbakken. Opplegget var at deltagerne som sto på 

ski og snowboard fikk kart over bakken med inntegnete poster som var plassert ulike steder i 

alpinanlegget som de skulle besøke.  

Informasjon og synliggjøring 

Det har blitt opprettet egen informasjon på Norsk Orientering sin hjemmeside som heter 

paraorientering. Her skal informasjon rettet mot målgruppen ligge. Under rekrutteringsturneen i 

2016 var orienteringsaktivitet for personer med funksjonsnedsettelse et eget tema. 
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Aktivitetsutstyr til utlån  

I desember 2017 ble to utstyrspakker kjøpt inn rettet mot paraorientering for utlån til klubber. En 

pakke rettet mott TempO og en pakke rettet mot orientering. I tillegg til disse to pakkene har 

Orienteringsforbundet en rullestol til utlån til klubber eller enkeltpersoner.  

 

Kartarbeid 
 

 

Kartutvalget  
Leder:    Terje Mathisen 
Medlem: Håvard Tveite 
Medlem: Kristen Treekrem 
Medlem: Ida Vår Dirdal 
Medlem: Helge Gisholt 
Medlem: Marianne Andersen 
Medlem: Per Fosser 

 
Kartutvalget har særskilt ansvar i kartfaglige spørsmål. I Tingperioden er det gjennomført årlige 
kartmøter for alle kartinteresserte, samt sendt informasjonsskriv til klubber og kretser i 
kartrelaterte saker.  
 
Tema som har vært behandlet på de nevnte kartmøtene er sprintkartets utfordringer, lesbarhet og 
generalisering, tildeling av spillemidler i forbindelse med kartarbeid, forvaltning av digitale o-kart, 
trykking av o-kart, synfaring med GPS, O-kartregisteret, laserscanning og o-kartgrunnlag samt 
OCAD12. 
 
I tillegg er det også lagt mer fokus på nye typer kartgrunnlag, samt den nye kartnormen – 
ISOM2017. 
 
I forkant av at den nye kartnormen ble utgitt var Kartutvalget sentral da Norges innspill i den siste 
høringsrunden til IOF ble spilt inn til MC i IOF. 
 
 
Kartutvalget deltar i forberedelser og gjennomføring av kurs. Det er blant annet avhold 4 kurs i 
løypetegning og utskrifter med OCAD. 
 
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 22 
autoriserte produsenter.    

 Rundskriv om autorisasjonsordningen 

 Behandle dispensasjonssøknader som gjelder kart 

 Følge opp henvendelser fra IOF om kartspørsmål 

 Bidratt med innspill til ISOM2017 

 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 Orienteringforbunds litteratur om o-kart og kartnormene 

 Bidratt med artikler til magasinet Veivalg 
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 Oversettelse av ISOM 2017 til norsk. Går i trykken i første del av 2018. 
 

Det har vært et mål å forenkle mindre arrangement med bruk av godkjent skriverteknologi. 
Statistikken viser at antall utskrifter fra de autoriserte produsentene er 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. 

 
 

Sentrale nettløsninger 

Det er satt ned en arbeidsgruppe som jobber med å få på plass et o-kartarkiv. Her er det gjort en 
solid jobb med kravspesifikasjon, og en er nå i ferd med å se på hvordan en ønsker å 
implementere dette mot andre nettbaserte løsninger for kart og arrangement som Eventor og 
Livelox. 
 
Enn så lenge har vi O-kartregisteret – hvor alle kart som anmeldes skal ha et ID, og markeres 
med et polygon. 
 
Ambisjonen er å få på plass o-kartarkiv i løpet av 2018. Til dette formålet er domenet okart.no – 
reservert. 
 
Et annet prosjekt som en har på gang er MapAnt – hvor en tar sikte på å få autogeneret kart over 
hele Norge ved hvem av laserdata og kartdata fra Kartverket. 
 
Leder i Kartutvalget – Terje Mathisen – har jobbet godt med gode løsninger for dette, men ennå 
gjenstår noen godkjenninger fra Statens Kartverk for at en skal kunne komme i havn. 
Forhåpentligvis skal dette være løst – både tillatelser og prosessering i første del av 2018. 
 

Anlegg 
Alle kartstatistikkene er hentet fra Samordnet rapportering. Tallene for 2015 og 2016 er endelige. 
Samordnet rapportering for 2017 har frist 1. mai, så tall for 2017 foreligger ikke. 
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Sprintkart 2014 2015 2016 

  Reviderte Nye Reviderte Nye Reviderte Nye 

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

Akershus og Oslo 10 15 6 8 7 12 16 15 2 3 13 23 

Aust-Agder 3 5 0 0 1 2 2 6 1 5 1 2 

Buskerud 3 5 3 5 6 7 4 4 6 6 5 8 

Finnmark 0 0 1 2 0 0 1 2 1 3 0 0 

Hedmark 0 0 3 0 2 11 4 6 5 5 1 2 

Hordaland 1 0 4 7 6 19 4 5 6 19 2 4 

Møre og Romsdal 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nordland 0 0 0 0 8 10 1 2 4 3 2 2 

Nord-Trøndelag 2 2 11 17 0 0 0 0 1 1 2 3 

Oppland 6 11 3 6 3 9 4 5 1 2 2 3 

Rogaland 8 7 1 1 7 11 7 12 5 8 3 3 

Sogn og Fjordane 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Sør-Trøndelag 4 6 3 7 8 11 4 5 5 6 4 5 

Telemark 5 8 1 1 2 2 6 7 2 5 3 6 

Troms 1 1 2 4 3 8 2 4 3 4 1 1 

Vest-Agder 1 2 0 0 0 0 1 2 2 4 3 2 

Vestfold 3 6 2 2 2 4 6 8 5 2 3 24 

Østfold 3 4 1 2 3 2 9 15 3 12 5 6 

Sum 51 74 42 64 58 108 72 99 52 88 50 94 

 
 
Skole- og 

instruksjonkart 2014 2015 2016 

  Reviderte Nye Reviderte Nye Reviderte Nye 

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

Akershus og Oslo 3 5 4 5 3 5 13 10 1 60 4 3 

Aust-Agder 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Buskerud 5 5 1 0 0 0 3 1 0 0 3 3 

Finnmark 4 2 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 

Hedmark 5 0 2 2 4 6 0 0 2 0 2 1 

Hordaland 1 1 1 1 3 2 13 5 1 1 0 0 

Møre og Romsdal 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 2 

Nordland 0 0 5 6 1 1 3 3 0 0 0 0 

Nord-Trøndelag 0 0 4 5 2 2 2 5 1 0 0 0 

Oppland 0 0 0 0 6 14 1 6 5 1 2 ? 

Rogaland 1 1 2 0 1 6 2 1 2 5 0 0 

Sogn og Fjordane 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 1 2 

Sør-Trøndelag 1 1 6 3 4 1 1 1 1 2 0 0 

Telemark 5 4 12 6 0 0 6 6 0 1 2 1 

Troms 1 0 1 1 2 6 0 0 1 0 0 0 

Vest-Agder 1 0 3 0 0 0 1 1 1 2 0 0 

Vestfold 3 0 5 2 2 5 6 5 0 0 1 2 

Østfold 0 0 3 8 1 1 23 4 4 1 9 5 

Sum 30 19 55 43 29 49 79 50 20 76 25 19 
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Turkart og andre kart 2014 2015 2016 

  Reviderte Nye Reviderte Nye Reviderte Nye 

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

Akershus og Oslo 3 10 6 244 3 147 3 150 1 125 0 0 

Aust-Agder 1 2 5 152 0 0 0 0 0 0 0 0 

Buskerud 4 10 10 722 0 0 1 210 2 360 1 ? 

Finnmark 0 0 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hedmark 4 13 8 48 0 0 2 5 0 0 2 ? 

Hordaland 0 0 2 4 0 0 1 2 0 0 0 0 

Møre og Romsdal 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nordland 3 4 5 24 2 10 0 0 0 0 0 0 

Nord-Trøndelag 2 460 3 584 2 4 2 22 1 10 2 35 

Oppland 2 9 1 40 0 0 5 18 1 10 3 30 

Rogaland 2 2 2 17 0 0 0 0 0 0 4 40 

Sogn og Fjordane 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sør-Trøndelag 0 0 1 80 1 80 1 20 0 0 0 0 

Telemark 2 31 2 15 0 0 3 4 0 0 0 0 

Troms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vest-Agder 2 0 1 0 0 0 2 17 1 30 2 ? 

Vestfold 1 4 0 0 0 0 1 75 1 2 0 0 

Østfold 1 4 0 0 1 20 10 60 1 3 5 ? 

Sum 27 549 49 1 944 9 261 31 583 8 540 19 105 

 

Konkurransekart 2014 2015 2016 

  Reviderte Nye Reviderte Nye Reviderte Nye 

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

Akershus og Oslo 11 38 11 22 11 59 23 139 8 60 15 65 

Aust-Agder 2 16 1 5 0 4 1 8 4 20 1 3 

Buskerud 6 38 11 46 12 68 6 32 13 97 10 56 

Finnmark 2 8 0 0 0 0 4 43 0 0 1 3 

Hedmark 1 2 12 50 18 42 3 36 16 80 3 20 

Hordaland 3 14 11 45 16 84 7 11 16 55 3 7 

Møre og Romsdal 0 0 3 21 0 0 2 5 0 0 4 31 

Nordland 2 20 3 19 6 27 2 26 3 10 1 4 

Nord-Trøndelag 1 9 23 167 4 9 1 4 5 23 9 63 

Oppland 1 4 5 23 6 33 4 4 4 23 4 15 

Rogaland 3 10 4 23 6 27 2 2 7 30 7 24 

Sogn og Fjordane 2 24 0 0 1 4 1 1 2 21 0 0 

Sør-Trøndelag 5 14 10 44 8 24 8 40 10 97 3 8 

Telemark 4 12 5 8 9 35 12 43 6 32 5 11 

Troms 2 3 3 7 3 12 3 11 1 3 1 1 

Vest-Agder 1 6 4 27 0 0 3 12 2 13 3 14 

Vestfold 1 6 8 24 11 19 8 23 11 17 9 27 

Østfold 4 22 14 107 4 24 15 100 2 14 13 151 

Sum 51 246 128 638 115 471 105 540 110 595 92 503 
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Arrangementer (Internasjonale, NM/HL og andre hovedarrangement) 

 

Internasjonale hovedarrangement i Norge  

2016    

Dato Konkurranse Arrangør 

Antall 

starter 

17.-18.sep 
Nordisk Landskamp 
pre-O Halden SK 178 

 

2017    

Dato Konkurranse Arrangør 

Antall 

starter 

 Ingen   

    

    

Norgesmesterskap, Hovedløp for yngre og andre hovedarrangement 

2016    

Dato Konkurranse Arrangør 

Antall 

starter 

16.jan 
Hovedløpet i ski-
orientering  Nordmarka Skiorienteringsklubb  68 

17.jan 
NM ski-orientering 
stafett Nordmarka Skiorienteringsklubb  78 

6.-7.feb NM ski-orientering ind Kongsberg OL  117 

7.mai NM sprint Varegg Flerindrett og Samnanger IL  297 

8.mai NM sprintstafett Varegg Flerindrett og Samnanger IL  224 

6.-7.aug 
Hovedløpet 
langdistanse og sprint Konnerud IL  854 

8.-11.sep NM uka Bodø og Omegn IF Orientering  1 079 

10.-11.sep NM preo og Tempo Bodø og Omegn IF Orientering  26 

23.sep NM natt 
Ganddal IL, Sandnes IL, Stavanger OK, 
Ålgård OK  241 

25.sep NM junior stafett 
Ganddal IL, Sandnes IL, Stavanger OK, 
Ålgård OK  204 

22.okt NM ultralang Fredrikstad SK  212 
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2017    

Dato Konkurranse Arrangør 

Antall 

starter 

18.feb 
Hovedløpet i ski-
orientering Asker SK, Lierbygda OL  54 

18.feb 
NM mellomdistanse 
ski-orientering  Asker SK, Lierbygda OL  62 

25.feb 
NM stafett ski-
orientering OL Toten-Troll  42 

26.feb 
NM langdistanse ski-
orientering OL Toten-Troll  50 

31.mar NM natt Kristiansand OK  236 

3.jun NM sprint Hamar OK, Løten OL  370 

4.jun NM sprintstafett Hamar OK, Løten OL  312 

11.-12.aug  
Hovedløpet sprint og 
langdistanse Øystre Slidre IL  865 

20.aug NM ultralang Samnanger IL, Varegg Fleridrett  228 

7.-10.sep NM uka Halden SK  1 182 

9.-10 sep NM preo og Tempo Halden SK  56 

24.sep NM junior stafett Byåsen IL, Orkanger IF  288 

     

Andre hovedarrangement 

2016    

Dato Konkurranse Arrangør 

Antall 

starter 

24.-26.jun O-Festivalen Sarpsborg OL, Trøsken IL, Varteig OL  5 909 

9.-11.sep Veteranmesterskapet Modum OL  1 225 

 

2017    

Dato Konkurranse Arrangør 

Antall 

starter 

23.-25.jun O-Festivalen  Freidig  5 924 

18.-20.sep Veteranmesterskapet Porsgrunn OL  1 330 

 

 

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.   
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Våren 2013 ble all løpsrapportering også flyttet inn i Eventor. Dette fungerer svært bra. Klubbene 
rapporterer relativt raskt. Det er generelt økende kompetanse i klubbene, slik at arbeidsmengden i 
administrasjonen har blitt mindre på dette området. 
  
Høsten 2017 i forbindelse med Blodslitet ble det testet «betaling ved påmelding» for alle deltakere. 
Systemet fungerte, men det ble avdekket flere praktiske utfordringer for mange klubber, særlig der 
klubbene dekker startkontingent for noen av sine medlemmer. Etter denne konkurransen og 
utover i starten av 2018 er det skrevet en mer fleksibel kravspesifikasjon for et «betaling ved 
påmelding opplegg». Dette er avstemt med representant for store klubber, fra arrangør og fra 
tidtakerprogram side. Det sjekkes pr d.d. med utviklere i Sverige om dette fleksible systemet lar 
seg implementer til en fornuftig kostnad. 
 
Det er anbefalt å fortsette å videreutvikle Eventor i kommende periode slik at ytterligere 
funksjonalitet blir tatt inn i systemet.   

 

VDG 

Det har vært en bevisstgjøring på Norsk Orienterings arbeid med vegetasjon, dyreliv og grunneier 
(VDG-arbeid) i løpet av tingperioden. 

 
Dokumentet «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere» er 
oppdatert..Forbundet har jevnlig og god dialog med partene. 
 
Klubber og kretser er oppfordret til å sette seg inn i dokumentet og etterleve det. Det er stor 
forskjell på i hvor stor grad kretser og klubber er konsekvent i sitt VDG-arbeid.  
 
Som idrett er vi avhengig av godt VDG-arbeid - med dialog og informasjon - i forkant av både 
sesong og enkeltarrangement, for gjensidig respekt med grunneiere og andre brukere av naturen.  
 
For å komme dit har forbundet veiledet gjennom direkte kontakt med klubbene. 
 
Avtalen er også benyttet i kontakt med Norges Naturvernforbund, skogeierlag, grunneiere og 
andre interessenter, for å oppdatere de på avtalens innhold.  

 

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 2016 ble 66 
klubber tildelt totalt kr. 337.814,-. I 2017 ble 51 klubber tildelt totalt kr 280.915,-. 

 

Løpstatistikk 
For Orientering er det svært stabil deltakelse i både Nærløp, Kretsløp og Nasjonale løp.  
For ski-orientering er det en svakt oppadgående tendens i 2017, mens det for Pre-O er stabil 
deltakelse. 
Det har ikke vært arrangert terminfestede løp i sykkelorientering i perioden.  
 
Alle tallene for Nasjonale løp, Kretsløp og Nær-løp er hentet fra Eventor. 
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Nasjonale løp og Kretsløp Orientering 
      2015 2016 2017 

  

Ant. 

Løp Starter Ant. løp Starter Ant. løp Starter 

Akershus og Oslo 27 14 417 18 8 511 16 7 150 

Aust-Agder 6 686 4 453 6 613 

Buskerud 18 5 742 17 5990 17 5 751 

Finnmark 11 643 8 284 8 233 

Hedmark 23 7 318 19 4 610 25 6 753 

Hordaland 23 3 621 20 2 860 23 3 446 

Møre og Romsdal 6 232 8 1 375 7 341 

Nordland 5 459 8 1 427 6 459 

Nord-Trøndelag 18 2 530 14 1 586 19 2 757 

Oppland 9 1 538 5 555 10 2 466 

Rogaland 18 2 108 21 3 209 23 2 927 

Sogn og Fjordane 10 616 10 1 371 9 288 

Sør-Trøndelag 34 6 860 29 6 419 20 10 695 

Telemark 17 12 028 10 1 743 10 3 117 

Troms 14 854 17 1 121 11 2 616 

Vest-Agder 5 497 13 5 158 11 1 768 

Vestfold 21 6 316 12 3 836 17 7 799 

Østfold 27 9 456 30 15 561 25 9 098 

Sum 292 75 921 263 66 069 263 68 277 

Nærløp Orientering 
     2015 2016 2017 

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

Akershus og Oslo 147 14 532 147 13 523 132 13 667 

Aust-Agder 18 1 486 16 1 371 18 1 344 

Buskerud 23 1 410 20 2232 27 1 343 

Finnmark 3 82 2 83 1 38 

Hedmark 37 2 170 36 2 244 42 1 919 

Hordaland 64 4 480 60 3607 58 4 235 

Møre og Romsdal 1 8 0 0 0 0 

Nordland 20 977 16 742 25 1 047 

Nord-Trøndelag 4 57 1 11 3 54 

Oppland 34 1 689 64 2254 51 2 178 

Rogaland 96 5 956 104 6 183 122 6 539 

Sogn og Fjordane 25 800 18 571 17 690 

Sør-Trøndelag 13 1 081 20 2542 18 2 117 

Telemark 38 1 947 44 2 144 47 2 169 

Troms 5 192 5 110 15 374 

Vest-Agder 41 3 352 40 2628 36 2 270 

Vestfold 36 3 823 31 3293 34 3 786 

Østfold 31 2 010 60 2618 51 2 534 

Sum 636 46 052 684 46 156 697 46 304 
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Nasjonale løp og kretsløp Skiorientering 
      2015 2016 2017 

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

Akershus og Oslo 2 363 5 1 003 5 982 

Buskerud     2 304 2 295 

Hedmark 2 283         

Oppland 5 663 2 184 3 191 

Sør Trøndelag 2 201         

Troms         1 45 

Vestfold         2 216 

Sum 11 1 510 9 1 491 13 1 729 

 
 
Nærløp Skiorientering 

      2015 2016 2017 

  

Ant. 

løp Starter Ant. løp Starter Ant. løp Starter 

Akershus og Oslo         1 67 

Troms         2 83 

Sum 0 0 0 0 3 150 

 
 
Nasjonale løp / kretsløp Presisjonsorientering  

    2015 2016 2017 

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

Akershus og Oslo 4 107 1 27 1 24 

Aust-Agder 2 75         

Buskerud 2 41 2 54 1 35 

Hedmark     2 66 3 167 

Nordland     2 26     

Østfold     4 314 2 44 

Sum 8 223 11 487 7 270 

 
 
 
Nærløp Presisjonsorientering 

     2015 2016 2017 

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

Akershus og Oslo 7 116 7 94 7 103 

Sum 7 116 7 94 7 103 
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6 TOPPIDRETT 
 

Orientering  
 

Camp Norway 
I 2016 ble det gjennomført 2 Camp Norway samlinger. En camp på Konnerud ble avlyst pga dårlig 
påmelding. 
 

 Trondheim 8.-10. april hadde mellom 214-250 deltakere og trenere. Det faglige innholdet 
var rettet mot sprinttrening. Forbundet bisto først og fremst med et foredrag der det danske 
landslaget fortalte om sin trening. 

 

 Bergen 4.-6. august hadde 35 påmeldte løpere og trenere.  
Fokus faglig var treningsplanlegging, testing og fysisk trening. Eskil Sande Gullord 
arrangerte sammen med Egil Johansen. 

 
I 2017 ble det gjennomført 3 Camp Norway samlinger. 
 

 16.-19. mars var det Camp Norway i Skåne. Hit kom det 76 trenere og løpere. Campen ble 
arrangert samtidig med at landslaget hadde sin treningsleir og deltakerne løp samme økter 
som landslaget, samt noen økter sammen med landslaget. Jenteprosjektet hadde egne 
treninger og foredrag, det samme hadde gutta. 

 

 26.-29. juni ble det arrangert en Camp i Østerdalen direkte etter O-Festivalen. Temaet var 
kontinentalt terreng. Jenteprosjektet hadde eget opplegg på denne samlingen bl.a. skyting. 
Totalt 104 løpere og ledere var involvert i samlingen, de fleste bodde på felles overnatting. 
Trener 3 hadde praksis med løperne. 

 

 3.-5. november arrangerte forbundet en sprintcamp i Vestfold og Telemark med 
utgangspunkt i det flott anlegget på Brunstad. Christian Frøyd holdt et foredrag om 
hvordan løpe fortere. Knock-out sprint ble prøvd ut og de samarbeidende klubbene bidro 
med mange fine økter. Totalt 69 deltakere var med på overnattingen.  

 

En utfordring for Camp Norway er fortsatt å få nok klubbtrenere/personlige trenere til å delta på 
samlingene. I framtiden jobbes det videre med tiltak for å øke trenertettheten. Kombinasjonen 
landslagssamling/jenteprosjekt har vært positiv for konseptet. 
 

Videregående skoler 
Wang og Heimdal er de to videregående skolene Norges Orienteringsforbund samarbeider med. 
Begge de to skolene er nå vel etablert med et godt trenings- og faglig tilbud til elevene. Forbundet 
samarbeider med de to skolene om en treningssamling hvert år.  
 

3000 meter 
Det noteres fortsatt tider på 3000 meter. Vi har registrert tider på 783 aktive o-løpere. Siden 2016 
har det vært et rent terrengløp som en del av uttaket til Junior-VM. Det er en positiv trend til at det 
løpes stadig fortere og at løperne har fått et bedre forhold til hastighet. 
 

Sportslig oppsummering 
Norge har hatt som mål å være blant de beste nasjonene på medaljestatistikken i senior-VM. 
Resultatmålene er innfridd, med hhv 5 og 3 medaljer i de to siste VM, der våre gullmedaljer har 
brakt oss opp på hhv 3. og 2. plass i medaljeoversikten. 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 i 
sprint og i lettløpt terreng har vi fortsatt en vei å gå før vi kan være tilfreds med resultater og 
prestasjonsnivå. 
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Resultater 2016: 

Medaljeoversikt VM 

  Gull Sølv Bronse 

1 Sverige 3 - 2 

2 Danmark 2 3 - 

3 Norge 2 2 1 

4 Sveits 1 4 3 

5 Russland 1 1 1 

6 Frankrike - 1 - 

7 Hviterussland - - 1 

7 Finland - - 1 

 

Olav Lundanes sto frem som Norges beste løper med et gull på langdistansen og sølv på 
mellomdistansen. I tillegg vant herrelaget med Carl Godager Kaas, Olav Lundanes og Magne 
Dæhli gull i stafetten etter suveren løping på alle etapper. Heidi Østlid Bagstevold tok en strålende 
sølvmedalje på mellomdistansen og Anne Margrethe Hausken Nordberg vant bronsemedalje på 
langdistansen. Carl Godager Kaas sin 5 plass på langdistansen og Magne Dæhlis to 6. plasser på 
mellom- og langdistanse viser også verdensklasse.  

På sprintdistansene viste vi igjen at vi er litt unna den absolutte verdenstoppen, men flere topp 10-
plasseringer, samt 5. plass i sprintstafetten gir grunn til optimisme. 

Tidligere i året ble EM arrangert i Jesenìk, Tsjekkia. Vår sterkeste medaljegarantist de senere 
årene Olav Lundanes deltok ikke grunnet skade, og det merkes. Likevel vant vi to sølvmedaljer på 
langdistansen ved Anne Margrethe Hausken Nordberg og Magne Dæhli. Herrelaget med Carl 
Godager Kaas, Eskil Kinneberg og Magne Dæhli vant også sølv i stafetten. På sprintdistansen 
klarte Håkon Jarvis Westergård en gledelig 6. plass, noe som gir håp om at vi nærmer oss i denne 
distansen. Når løpshastighetene økes har vi fortsatt et stort forbedringspotensial. 

Ellers er det i perioden rettet et fokus på treningsarbeidet i landslaget. Vi ser at dette er en jobb 
som krever en innsats over tid. En tydeligere formidling av kravene i idretten, især når 
løpshastigheten økes er et fokusområde i det videre arbeid. 

Under junior-VM 2016 løp Audun Heimdal inn til bronse på mellomdistansen. Damelaget med 
Ingrid Lundanes, Anine Lome og Ingeborg Eide vant bronse i stafetten. I tillegg er det verdt å 
merke seg at våre yngste jenter hadde flere topp 5-plasseringer, som lover godt for fremtiden. 

 

Resultater 2017:  

Medaljeoversikt VM 

  Gull Sølv Bronse 

1 Sverige 4 - 3 

2 Norge 2 1 - 

3 Danmark 1 2 - 

4 Sveits 1 1 1 

5 Frankrike 1 2 - 

6 Russland - 3 2 

7 Finland - - 2 

8 Ukraina - - 1 
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Terrenget i VM i 2017 i Tartu, Estland ga ikke Norge noen hjemmefordeler, slik vi hadde i 
Strømstad i 2016. Spissingen for eliten, med hyppige besøk i estiske skoger ga likevel gode 
resultater, dog noe svakere enn i 2017. Gullgrossist Olav Lundanes er fortsatt eneren, og 
forsvarte sitt VM-gull på langdistansen. På mellomdistansen fikk vi et gledelig comeback på aller 
høyeste nivå, da Marianne Andersen vant sølvmedaljen etter suverene Tove Alexandersson fra 
Sverige. 

Herrelaget med Eskil Kinneberg, Olav Lundanes og Magne Dæhli gjorde igjen en oppvisning i 
stafettløping da de sikret gullet med overbevisende sterk løping på alle etapper. 

På sprintdistansene fikk vi igjen synliggjort at vi har igjen et stykke til den absolutte toppen, med  
8. og 9. plasser som våre beste resultater. 

Under junior-VM i 2017 vant herrelaget med Kasper Fosser, Elias Jonsson og Audun Heimdal gull. 
Damelaget med Victoria Hæstad Bjørnstad, Ingrid Lundanes og Marie Olaussen vant 
bronsemedaljer. På mellomdistansen løp Audun Heimdal inn til sølv. 

Resultater 

2016: 
VM, Strømstad, Sverige 
Gull:   Olav Lundanes - langdistanse 
Gull:   Carl Godager Kaas, Olav Lundanes, Magne Dæhli – stafett 
 
Sølv:   Heidi Østlid Bagstevold - mellomdistanse  
Sølv:   Olav Lundanes - mellomdistanse 

 
Bronse:  Anne Margrethe Hausken Nordberg - langdistanse  
 
EM, Jesenìk, Tsjekkia 
Sølv:   Anne Margrethe Hausken - langdistanse 
Sølv:   Magne Dæhli - langdistanse 
Sølv:   Carl Godager Kaas, Eskil Kinneberg, Magne Dæhli - stafett 
 

 
WC sammenlagt (topp 10) 
Herrer:  Olav Lundanes (3), Carl Godager Kaas (6), Magne Dæhli (7) 

 
Junior VM, Sveits 
Bronse:  Audun Heimdal - mellomdistanse  
Bronse: Ingrid Lundanes, Anine Lome, Ingeborg Eide - stafett 

 
 

2017:  
VM Tartu, Estland 
Gull:   Olav Lundanes - langdistanse 
Gull:   Eskil Kinneberg, Olav Lundanes, Magne Dæhli – stafett 
 
Sølv:   Marianne Andersen, mellomdistanse 
 
WC sammenlagt (topp 10) 
Herrer:  Olav Lundanes (2), Eskil Kinneberg (6), Magne Dæhli (8) 
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Junior VM, Finland 
Gull:   Kasper Fosser, Elias Jonsson, Audun Heimdal - stafett 
 
Sølv:  Audun Heimdal - mellomdistanse 
 
Bronse: Victoria Hæstad Bjørnstad, Ingrid Lundanes, Marie Olaussen - stafett 
 

Organisasjon, hel og deltidsansatte  

 Ledere/ trenere   

Landslagssjef 2016 + 2017  Kenneth Buch  (Jørgen Rostrup fra 1.11.2017) 

Toppidrettskonsulent 2016 + 2017 Jenni Hesselberg Indby  

(Vikar Erik Allum  Rønstad fra juni 2017) 

Landslagstrener 2016 + 2017 Birgitte Husebye 

Landslagstrener sprint 2016 Emil Wingstedt 

Talentutvikler 2016+2017 Eivind Tonna 

Juniorleder 2016 + 2017 Torben Wendler 

Juniorleder 2016 + 2017 Sverre Waaler Kaas 

Medisinsk Støtteapparat   

Landslagslege 2016 + 2017 Aasne Fenne Hoksrud 

Landlsagslege 2016 + 2017 Ola Berger 

Landslagslege 2017 Håvard Dybdahl  

Fysioterapeut 2016 + 2017 Tarjei G. Nicolaisen 

Fysioterapeut 2016 + 2017 Anders Vien 

Fysioterapeut 2017 Yngve Myhre 

Fysioterapeut junior 2016 Terje Maroni 

 

Roger Gjelsvik og Marit Breivik var Olympiatoppens coacher med oppfølgingsansvar mot 
Orientering i hhv 2016 og 2017  

Landslagssjefen har hatt overordnet ansvar for den operative virksomheten inklusive 
personalansvar. Landslagssjefen rapporterer til Generalsekretær og Toppidrettsansvarlig i styret. 
Toppidrettskonsulent har hatt ansvaret for å administrere gruppevirksomhetene og rapporterer til 
landslagssjefen. 

 

Kontakt med Olympiatoppen 
Landslaget har i løpet av perioden, i samsvar med strategi og handlingsplanen, opprettholdt nært 
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samarbeidet med Olympiatoppen. Samarbeidet er styrt av Samarbeidsavtalen. 

Norsk Orientering er det ikke-olympiske forbundet med størst utstrakt samarbeid. Hanne Staff, 
Kristian Hammer, Roger Gjelsvik og Marit Breivik har vært coacher fra Olympiatoppen og dermed 
Norsk Orienterings kontaktledd og koordinatorer inn mot Olympiatoppen og den landslagssjefen 
samarbeider med i det daglige.  
 
Alle våre landslagsutøvere nyter godt av Olympiatoppens fagkompetanse og ressurser på en i 
større eller mindre skala. Det er et uttalt mål å styrke samarbeidet ytterligere for at Norsk 
Orientering blant annet skal bidra med å utvikle Norsk Toppidrett. 

Følgende individuelle løpere har blitt tildelt Olympiatoppens stipend:  

2016   
A:        Olav Lundanes, Mari Fasting 

B:        Carl Godager Kaas, Anne M. H. Nordberg, Magne Dæhli 

U:        Heidi Mårtensson, Gunvor Hov Høydahl, Anine Ahlsand 

 

2017   
A: Olav Lundanes 

B:        Anne Margrethe H. Nordberg, Magne Dæhli 

 

Prosjekter Norsk Orientering har vært involvert i mot Olympiatoppen: 

 Sunn Idrett 

 Taktisk / teknisk testing 

 Ulike utdanningsprogram trenere/ledere 
 

Kontakt med kretser og lag 
Det har vært avholdt årlige møter under NM-uka mellom Norges Orienteringsforbund og 
gruppeløpernes klubber for informasjon og gjensidig erfaringsutveksling.  I tillegg arrangeres det 
trenermøter 3-4 ganger i året for kunnskap og erfaringsutveksling. 

Utøvere/grupper 

Det har vært tatt ut følgende grupper i perioden 

2016 
Elitegruppe  4 damer   3 herrer 
Utviklingsgruppe 6 damer   11 herrer 
 
2017   
Elitegruppe  8 damer   8 herrer 
Utviklingsgruppe 3 damer   1 herre 
 
Det har vært to operative Kraftsentre i perioden (Oslo og Trondheim) der senteret i Trondheim ble 
avsluttet i desember 2017. Senteret i Trondheim fortsetter på prøvetid videre. Fokus på sentrene 
har vært fellestreninger med tanke på å løpe fort på fast underlag. 
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Skiorientering (ski-o) 
Organisasjon 
 Landslagssjef:   Jon Ulvensøen (→ 31.3.2017) 
 Landslagstrener:   Christian Hohl (→ 31.3.2017) 
 Landslagstrener   Erlend Slokvik 
 Leder Ski-o-utvalget   Sindre Jansson Haverstad (10.3.2017→) 
 

Sportslig oppsummering 
Norge er fortsatt blant verdens ledende nasjoner i skiorientering.  
 
I perioden er det oppnådd en rekke sterke resultater spesielt hos herrene, hvor flere har oppnådd 
toppresultater internasjonalt. Imidlertid er bredden på damesiden noe tynn.  
 
Om en ser på rekrutteringen er det likevel relativt lyst ut, noe som viser seg i deltakerantallene i de 
yngre klassene på Ski-O-Treff og i Hovedløp. 
 
Det arbeides bra med rekrutteringen i form av åpne treningssamlinger med godt ski-o-tekniske 
opplegg, på disse samlingene har antallet deltakere økt de to siste årene.  
 
Skiorientering er definert som utviklingsidrett av Olympiatoppen.  
 

 

Resultater 

2016 
EM Obertilliach, Østerrike 
Gull:  Lars Hol Moholdt - sprint 
Gull:   Lars Hol Moholdt - mellom 
Gull:   Lars Hol Moholdt - lang 
    
Bronse:  Jørgen Madslien, Øyvind Watterdal, Lars Hol Moholdt - stafett. 
  Marta Ulvensøen, Anna Ulvensøen, Andrine Benjaminsen - stafett 
 
 
Junior VM Obertilliach, Østerrike 
Gull:  Anine Ahlsand, sprint 
Gull:  Anine Ahlsand, lang 
 
Sølv:  Vegard Gulbrandsen, Jørgen Baklid, Audun Heimdal, stafett 
  Tilla Farnes Hennum, Ragnhild Hjermstad, Anine Ahlsand - stafett 
 
Bronse: Audun Heimdal - sprint 
 
 

2017 
VM, Krasnojarsk, Russland 
Bronse: Evine Westli Andersen og Bjørnar Kvåle - sprintstafett 
Bronse: Lars Hol Moholdt - mellom 
Bronse: Lars Hol Moholdt - lang 
 
Junior VM Imatra, Finland: 
Bronse: Tilla Farnes Hennum, Synne Strand, Victoria Hæstad Bjørnstad - stafett  
 
EM Imatra, Finland: 
Gull:  Lars Hol Moholdt - mellom 
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Ski-o løpere med stipend fra Olympiatoppen: 

 
2016 
B:  Lars Moholdt  
U:  Anine Ahlsand 
 
2017 
B:  Lars Moholdt 
 

Utøver/grupper 
2016  
Elitegruppe 1 damer 5 herrer 
Juniorgruppe 5 damer 5 herrer 
 
2017 
Elitegruppe 1 dame 6 herrer 
Juniorgruppe 5 damer 5 herrer 
 
 

Presisjonsorientering (Pre-o) 
 

Resultater 
2016 
VM, Strømstad, Sverige 
Gull:  Lars Jakob Waaler - TempO 
Sølv:  Martin Jullum  - Pre-O 
 
EM, Jeseník, Tsjekkia 
Sølv:  Martin Jullum - TempO 
Sølv:  Martin Jullum  - Pre-O 
 
2017 
VM, Birštonas, Litauen 
Gull:   Vetle Ruud Bråten - TempO 
Gull:   Lars Jakob Waaler - Pre-O 
 
Sølv:  Martin Aarholt Waaler -TempO 
Sølv:   Geir Myhr Øien, Sigurd Dæhli, Lars Jakob Waaler - stafett 
 
Bronse: Geir Myhr Øien - Pre-O 
Bronse para: Svein Jakobsen, Egil Sønsterudbråten, Arne Ask - stafett 
 

Sykkelorientering (Sykkel-o) 
Det har ikke vært noen landslag i sykkelorientering i perioden, men enkeltutøvere har deltatt på 
eget initiativ under junior-VM og VM, samt EM 
 

Sportslig oppsummering, medaljer 
 

2016  
VM Portugal 
Sølv  Hans Jørgen Kvåle - fellesstart 
 

2017 
VM Litauen 
Ingen deltakere 
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Rent Særforbund 
Norges Orienteringsforbund ble i 2017 sertifisert 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 
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. 
 

 

7 MARKED, SPONSOR OG MEDIA 
 

Media TV 
NRK kjøpte rettighetene for VM 2016. Dessverre trakk NRK seg på kort varsel fra å sende fra VM i 
2017.  NOF arbeidet også parallelt med alternative riksdekkende TV-selskaper, uten at dette førte 
fram. Det ble i 2017 skrevet intensjonsavtale med en nyoppstartet norsk TV-kanal for produksjon 
og sendinger fra NM Sprint og O-festivalen. Avtalen strandet da TV-selskapet ikke fikk tilstrekkelig 
distribusjonsavtaler. Kontakten er opprettholdt, men lagt på is til distribusjonsavtaler er i orden. 
Det er gjort innledende avtaler med NRK for kjøp av rettigheter og sending fra VM 2019. WC 2018 
er ennå ikke avklart. NOF bidrar økonomisk til produksjon fra WC 2018 i Halden 
 

Arenaproduksjon 
Det er ikke lenger noe Arenaprosjekt i regi av NOF, men kostnadene ved arenaproduksjon har 
gått betydelig ned, slik at arrangørklubber i større grad har mulighet til å finansiere dette på egen 
hånd. I 2016 var det arenaproduksjon under O-festivalen, NM-uka og NM Ultralang (Blodslitet). I 
2017 var det arenaproduksjon under NM sprint og Blodslitet. 
 

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.  
 
Når det gjelder antall besøkende, viser statistikken fra google-analytics for 2016 1 228 649 besøk, 
154 098 unike besøkende og 6 433 561 sidevisninger. 
 
For 2017 forteller statistikken fra google-analytics 1 327 506 besøk, 153 138 unike besøkende og 
6 770 481 sidevisninger (2017). En solid nedgang fra forrige periode. Dette kan skyldes at 
medievanene har endret seg i løpet av Tingperioden, og at flere benytter seg av Facebook, Twitter 
og Instagram enn for bare få år siden. Vi tror dette gir seg utslag i antall besøkende på 
hjemmesiden. Forbundet har i denne tingperioden økt aktiviteten på Twitter og Facebook 
 
Likevel er det i perioder med høy aktivitet opp mot 20 000 besøk pr dag. Dette er tall svært få 
andre særforbund kan vise til, og i forhold til forbundets størrelse er det meget bra. 
 
Orientering.no skal til enhver tid inneholde informasjon og det materiell organisasjonen har behov 
for. I tillegg er det et mål at nettsiden skal gi daglige nyheter om hva som rører seg i o-Norge, 
samt å speile aktiviteten i Norsk Orientering. Orientering.no sammen med Eventors resultatarkiv, 
skal gi en god synlighet og informasjonsflyt. 
 
Norges Orienteringsforbund sender også ut månedlige nyhetsbrev, hvor forbundet informerer om 
aktuelle saker, gjerne via linker til www.orientering.no. 
 
Norske utøvere fikk administrere NRK Sport sin SnapChat konto under Jukola 2017 og under VM-
stafetten 2017. Dette til svært gode tilbakemeldinger fra NRK Sport. 

http://www.orientering.no/
http://www.orientering.no/
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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. 
 
Landslagssjef og forbundets medieansvarlig har før sesongstart invitert media og presentert 
landslagopplegg og sesongens høydepunkter. Det har dessuten vært en kontinuerlig dialog med 
NRK om publisering av små og store saker. 
    
Nytt i inneværende periode er at vi selv har «produsert» innhold til NRK Sport – med iPhone – 
dette ga innslag på NRK Sport og Sportsrevyen både under VM 2017 og NM 2017. 
 
Under VM 2016 ble intervju gjennomført med NRK – som da var på plass på arena – direkte/like 
etter målgang.  
  
I regionalmedia er det bra gjennomslag i regioner med høy aktivitet og gjerne også profilerte 
utøvere. 
 
Riksmedia er mindre forutsigbare. Her ga topp internasjonale resultater omtale med telefon fra VG 
rett etter målgang både under VM i 2016 (Olav Lundanes) og i 2017 (Marianne Andersen) – samt 
etter verdenscupseier til Magne Dæhli (2017).   
 
Med unntak av dette handler det om vinklinger/kuriosa for å bli synlig.  
 
At landslaget overnattet på «hver gang vi møtes»-gården i Østfold ga f.eks «innsalg» i VG. 
 
Landslaget skal benytte dette stedet som base for forberedelsene fram mot VM 2019, og det 
ligger et stort potensial her, da media har spesiell interesse for stedet. 
 
 

Sponsorer 
NOF har i tingperioden ikke hatt hovedsponsor. Enkelte leverandører har tilgang til å benytte 
tittelen «hovedsponsor» eller «hovedleverandør» innen sitt markedssegment. Alt arbeid mot 
sponsorer og leverandører er overført til generalsekretæren. Det gjøres et kontinuerlig og 
målrettet arbeid mot potensielle sponsorer, men NOF er sterkt berørt av ensrettingen i det norske 
sponsormarkedet. 
 
De fleste utstyrsavtaler er forlenget for ett eller to år av gangen. Nye leverandører i perioden er 
Permobil på elektrisk rullestol for parautøvere og Motek på driller til ski-o-landslaget. 
 
Eksisterende avtaler som sikrer gode priser og utstyr til landslagene og prosjekter er i tillegg til de 
to ovennevnte, Noname/Sport8/Innov8, Nordic Choice Hotels, Silva Norge, BSN Medical, EMIT, 
Squeezy energidrikk, Nordenmark, Norske Vandrerhjem, VJ Sport, Saucony, Madshus, Rex, 
Holmenkol, Swenor og Rottefella.  
 
Sponsoratene gir klær, utstyr og overnattingsdøgn slik at dette er besparte penger for forbundet. I 
tillegg gis gavekort i premier i Sport8-cupen, og cashback for hotelldøgn på Choice. 
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8 VALGKOMITEEN 
 
Komiteen har i perioden bestått av Torkel J. Knudsen Irgens, Bodø og omegn IF, Kjersti Rønning, 
Hamar OK og Ivar Maalen, Ås IL (leder). Varamedlemmer har vært Lars Fremstad, Larvik OK og 
Kine Sofie Sandstad, Frol IL. 
 
Komiteen har vesentlig hatt kontakt via e-post, men også på møteplasser som større o-løp og 
Kompetansehelgen. Komiteen har også vært representert på kretsledermøtene i perioden. 
Valgkomiteen har hatt et meget godt samarbeid, der også varemedlemmene har vært involvert og 
bidratt aktivt. 
 
Valgkomiteen startet med å kartlegge situasjonen og oppgaver i styret ved samtaler med 
styremedlemmer og generalsekretær. I neste fase ble det avklart om forskjellige tillitsvalgte ønsket 
å fortsette. Dette har også i stor grad vært arbeidsformen i forhold til Kontrollkomiteen. 
 
Kretsledere ble informert om arbeidet og avklart status på kretsledermøtet og bedt om å komme 
med forslag til kandidater til styre og komiteer på bakgrunn av lokalkunnskap i sine områder. Dette 
førte ikke til noen innkomne forslag. 
 
Valgkomiteen har i stedet brukt sitt kontaktnett for å spørre folk direkte eller be dem om å komme 
med forslag, noe som resulterte i listen med kandidater man arbeidet videre med.  
 
Kontakt med de kandidatene valgkomiteen vurderte som mest egnet har utelukkende foregått via 
samtaler i telefon eller personlig. 
 
Retningsgivende for vårt endelige forslag har vært å sette sammen et styre og en kontrollkomite 
med en bred kompetanse, bestående av personer med forskjellig erfaringer, geografisk tilhørighet, 
alder og kjønn. Siden det viste seg i bli få forslag til utskiftinger i styret, ble også den endelige 
sammensetningen relativ lik den man har hatt de siste to år. 
 

Valgkomiteens enstemmige forslag til tillitsvalgte i Norges Orienteringsforbund for 
perioden 2018 – 2020 vil bli fremgå av sakspapirene til Tinget. 

 
 

9 KONTROLLKOMITEEN 
Komitéen har i tingperioden 2016-17 hatt følgende medlemmer: 
Leder: Øivind Holt, nestleder: Knut E Helland, medlem: Anne Marit Færden 
 
Det har vært avholdt 7 ordinære møter, hvor generalsekretær har deltatt. Revisor har møtt ved 
regnskapsavslutning. Presidenten har hatt spesielt økonomiansvar i styret og derfor møtt på 
Kontrollkomitéens møter. Etter kontrollkomiteens vurdering bør ordningen med at et medlem i 
styret har et særskilt ansvar for økonomioppfølging, opprettholdes.  Kontroll komiteen har vært 
tilstede på avholdte kretsledermøter og Tinget. 
 
Komitéen har gjennomgått og godkjent regnskapene for 2016 og 2017 (se rapport fra de 
respektive år). De framlagte årsresultat i tingperioden, med et overskudd på kr 522 440 i 2016 og 
et overskudd kr. 1 182 059 i 2017, medfører en styrking av forbundets egenkapital på kr 1 704 499 
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. Vi har bedt om en mer omfattende 
oppfølging og framdrift av prosjekt knyttet til Post 3 midler.  Det har også vært rettet fokus mot 
forbundets lave tilgang på sponsorinntekter. 
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En annen sak Kontrollkomiteen har sett på, er utforming og en bedre detaljering av 
langtidsbudsjettet som Tinget skal vedta for neste 2-års periode. Det er lagt vekt på både å gi 
Tinget et bedre beslutningsgrunnlag og styret hjemmel for egne disponeringer innen vedtatt 
ramme. 
 
Kontrollkomiteen har fulgt VM 2019 nøye og fått løpende rapport om framdriften i sine møter.  
Både avtalen NOF har med lokal arrangør og styrets økonomiske disposisjoner knyttet til VM, er 
gjennomgått.  
Komiteen har også fulgt opp temaet fra forrige periode vedrørende styrets muligheter til å 
oppnevne arbeidsgrupper knyttet til særskilte fagfelt. Kontrollkomiteen vil peke på behovet for å 
trekke med enda flere personer i arbeidet innen de enkelte ansvarsområder. 
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