
Webinar for klubber og kretser 11.februar 2021

Klubbutvikling 2021 

i Norsk Orientering

LK



Målsetting for kvelden 

❖ Fortelle om klubbutvikling

❖ Hva innebærer klubbutvikling ?

❖ Hvordan kan NOF bidra ?

❖ Få innspill og skape interesse





Program

1. Mål med klubbutvikling 

2. Presentasjon klubbveiledere 

3. Erfaringer med klubbutvikling i 2020 

4. Erfaringer fra klubb v/ IL Gneist

5. Icebreaker og pause ( 10 min)

6. Om klubbundersøkelsen 

7. Tilbud om klubbutvikling og kurs 2021

8. Spørsmål og innspill 

9. Oppsummering , avslutning



Strategi 2020 - 2026

Visjon:

Orienteringsglede for alle !

Mål:

Klubbutvikling har bidratt til 
flere aktive klubber med et bredere 
aktivitetstilbud og helhetlig klubbdrift.



Strategi 2020 – 2026

Fra 1% medlemsvekst til 10% aktivitetsøkning 

Noen viktige faktorer: 

✓ Enkel inngangsterskel

✓ Inkluderende og utviklende 
aktiviteter 

✓ Nærhet

✓ Miljø/fellesskap

✓ Trenere og engasjerte 
foreldre

✓ Arrangører

✓ Mangfold
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Klubbveiledere i Norsk Orientering

    
Henning Bratland Carlsen Ingrid Okkenhaug Vigdis Hobøl Svend Sondre Frøshaug 

 

Anna Sofie Hoff Sigrid Vehus Skjerve
Lene Kinneberg, 

fagansvarlig 

klubbutvikling



Erfaringer klubbutvikling v/klubbveileder Henning B Carlsen

«Full klubbutviklingsprosess»

- 4 klubber i 2019-2020

• Deltatt på styremøte i forkant, 

digitalt eller fysisk

• Gjennomført startmøte, 4 timer

• Gjennomført eller gjort avtale 

om oppfølgingsmøte, 2-3 timer

• Fysisk oppmøte

«Mini klubbutvikling»

- 6 klubber i 2020

• Innhold tilsvarende et 

startmøte, 2-4 timer

• Ikke planlagt et 

oppfølgingsmøte

• Fysisk oppmøte, noen digitalt

• Gjennomført i forbindelse med 

lærerkurs eller klubbtrening.



Om klubbmøte med styret

• Veileder deltar på styremøte i 

forkant, presenterer formål og 

rammer

• Forventningsavklaringer

• Klubben gir tilgang til nødvendig 

informasjon og aktuelle 

dokumenter.

• Veileder og styreleder holder 

kontakten frem mot møtet.



Innbydelse 

startmøte



Innbydelse 

oppfølgingsmøte



Rammer for møtene

• Ettermiddag ukedag

• På klubbhus

• 7-25 deltakere

• Gruppebord

• Matservering



Innhold – oppstart

Presentasjonsrunde

Forventninger til møtet - www.menti.com

http://www.menti.com/


Innhold startmøte – «Nå-situasjonen»
Presentere organisasjonshjulet

Hva fungerer bra – hva kan bli bedre?

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.idrettsforbundet.no%2Fidrettskrets%2Fviken%2Farkiv%2Fakershus-idrettskrets%2Fklubbutvikling%2F&psig=AOvVaw1dhguBpVPdJzqjvad6pnYy&ust=1590061313893000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODy3p2uwukCFQAAAAAdAAAAABAJ




Innhold startmøte – «Nå-situasjonen»

Hva fungerer bra – hva kan bli bedre? 

Lag en lapp per innspill.

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.idrettsforbundet.no%2Fidrettskrets%2Fviken%2Farkiv%2Fakershus-idrettskrets%2Fklubbutvikling%2F&psig=AOvVaw1dhguBpVPdJzqjvad6pnYy&ust=1590061313893000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODy3p2uwukCFQAAAAAdAAAAABAJ


Innhold startmøte – På vei mot tiltaksplaner

Jobber individuelt, i smågrupper og i plenum (IGP)

Gjøre prioriteringer, valg og avstemming for å sitte igjen med 3-6 konkrete områder 

å jobbe videre med.



Innhold startmøte – Tiltaksplaner

Utarbeidet planer som bør bli en del av klubbens allerede eksisterende planverk.

Deltakerne velger det tema de synes er mest interessant, grupper på 3-6 pers.

Presentere planene i plenum.



Innhold oppfølgingsmøte

• Rask repetisjon av Organisasjons-hjulet, innhold og hensikt.

• Oppsummering innspill fra startmøtet.

• Gjennomgang av tiltaksplaner med status og nye innspill.

• Arbeide med nye tiltaksplaner:

Oppdatere alle eller flere av gamle

«1 Gruppe - 1 plan»

«1 gruppe - 2 planer»



Innhold – Evaluering

Skriftlig tilbakemelding

Eller på menti.com



Tilbakemeldinger

• Kom frem til konkrete tiltak

• Bra engasjement, gode 
diskusjoner, mange innspill

• Sosialt, ble bedre kjent med de 
andre

• God prosess for å få frem 
ideene til deltakerne/ 
medlemmene

• Fin progresjon i arbeidet, god 
metodikk

• Litt få deltakere

• Litt kort tid, tiden gikk fort

• Utfordrende å samle ideene til å 
trekke i samme retning

• Bra med variasjon mellom 

oppgaver, snakk i plenum og 

individuelt.

• Fått et godt innblikk i klubbens 

arbeid. 



I etterkant

Rapport sendes klubbleder og fagansvarlig i NOF

Tiltaksplanene brukes aktivt:

- I klubbens styre

- Av de som har ansvarsoppgaver

De nye tiltaksplanene blir en del av klubbens allerede eksisterende 
planverk/dokumenter. 



Klubbutvikling

Webinar 11/2-21



Klubben

•Tilhørighet til Ytrebygda bydel i Bergen

•75-år

•4000 medlemmer

•50 i orienteringsgruppen



Bakgrunn

•Relativt nytt styre
•Ungt
•Gamle treningskomitéen

•«Styret gjør alt»
•bruker mest tid på daglig drift
• lite visjoner og langtidsplaner

• Lite o-teknisk trening

•Utdaterte kart



Startmøtet Februar 2020



Oppfølging i klubb

•Fast punkt i styremøtene



Oppfølgingsmøte September 2020

•Startmøte var nok mer givende enn 
oppfølgingsmøtet

•Store ambisjoner på startmøtet

• Litt tett mellom møtene

•Corona

•Tror vi prøver å arrangere årlig møte



PAUSE

10 minutt pause

Prøv å løse 

puslespillene:
https://www.jigsawplanet.com/Orienteri

ng/karttegn

https://www.jigsawplanet.com/Orientering/karttegn


6. Klubbundersøkelsen

• Elektronisk undersøkelse til alle klubber /o-grupper

Formålet med undersøkelsen

• Innhente informasjon om klubbenes behov og ønsker for 

klubbutvikling og kurs og for oppfølging av klubbarbeidet 

innen strategiske utviklingsområder i Norsk Orientering. 

• Sendt alle klubbledere på e-post 31. januar 

• Svarfrist 15. februar (uttrekkspremie)

• Kun ett svar pr klubb/gruppe. Klubbleder samråder med 

klubben/gruppas styre. 



Oversikt klubbutvikling og kurstilbud, Norges Orienteringsforbund jan.2021

AKTIVITET TRENER LEDER OG 
ORGANISASJON

ARRANGEMENT OG ANLEGG

Praktiske 
aktivitetskurs: 
• Skole – lærerkurs
• Enkle o-aktiviteter 

i klubb

kurs/seminar:
• Kart og kompass
• Turorientering.no
• TurO, Grønne turer
• TurO, QR koder
• Tilrettelegge for 

para-o

Aktivitetskonsepter: 
Temamøter
• FINN-FRAM dagen
• Verdens o-dag

Trenerløypa kurs: 
Trener-3
Trener-2
Trener-1
Trenerattesten (NIF)

EVU Seminar innen 
aktuelle tema :
• Analyseverktøy (GPS, 

Livelox)
• Skadeforebygging
• Idrettsernæring, Sunn 

Idrett
• Antidoping

• Camp unge trenere 
(HL/OLL)

• Kompetansehelga
• Lederutdanning (NIF)

Klubbutviikling:

• Klubbesøk – styret

• Mini klubbutvikling

• Startmøte

• Oppfølgingsmøte

• Klubbens 
virksomhetsplan

Kurs i IK, fellesidrettslig: 

• Klubbens styrearbeid i 
praksis

• Økonomistyring

• Møteledelse

• Anlegg

• Lederutdanning 
ungdom

• Arrangørseminar ( store 
arrangement) 

• Kartmøtet ( for karttegnere)

Kurs / seminar: 
• Arrangement av «enkle o-løp» 

www.enkleoløp.no

• Løypelegging, nivå N-A
• Løypetegning OCAD og Purple 

Pen
• Tidtaking (eTime, Brikkesys)
• TD-funksjon
• Bruk av Eventor
• Terminlistearbeid
• Arrangere tur-orientering
• Presisjons-orientering

• Synfaring/karttegning

• Kurs i NOF-regi  legges ut her: https://eventor.orientering.no/Activities?organisationId=2
Kurskontakt: lene.kinneberg@orientering.no

http://www.enkleoløp.no/
https://eventor.orientering.no/Activities?organisationId=2
mailto:lene.kinneberg@orientering.no


Klubbutvikling 
- tilbudet til 
klubbene  
2021

Klubbutvikling kan hjelpe din klubb til å arbeide bedre mot å 
nå sine mål

Våre veiledere i Norges Orienteringsforbund kommer gjerne på 
et klubbesøk og kan hjelpe til med å kartlegge, bevisstgjøre og 
motivere til forbedringer som klubben selv ønsker. 

Vi tilpasser opplegget ut fra klubbens ønsker, behov og 
målsetting.

Tilbudet er gratis for klubbene !

Kan gjennomføres digitalt og fysisk.

Ta kontakt for avtale. 

Vi kontakter også de klubber som svarer i klubbundersøkelsen. 

Kontaktperson: 

Lene.kinneberg@orientering.no

mailto:Lene.kinneberg@orientering.no


Spørsmål og innspill

• Til Gneist IL : Planen for å være den klubben som har det gøyest på o-løp! For et supert tiltak!

• Anbefaling til NOF om å lage video-kurs til flere områder slik som eks løypetegningskursene.

• Har dere noe erfaring på å engasjere ungdommer, 14 - 16 på en slik kveld?

– Ja, flott å ha med et bredt spekter av klubbens medlemmer fra ungdom til eldre, både helt 
nye og erfarende.

• Er det eventuelt mulig at flere klubber kan gjennomføre klubbutviklingsprosjektet i lag? 

– Ja. det går an, bare det er en god dialog og plan med de aktuelle klubbene i forkant. 

• Spørsmål om verktøyer:   Menti kan alle bruke. For å lage undersøkelse, bruk 
www.mentimeter.com og for å svare bruk www.menti.com

• For bruk digitale møter - oppslagstavle www.padlet.com

https://www.mentimeter.com/
http://www.menti.com/
http://www.padlet.com/




Veien videre 2021

• Gjøre avtaler med klubber som 
ønsker klubbutvikling

• Arrangere kurs 

• Nytt webinar til høsten

• Langsiktig plan for 
klubbutvikling / oppfølging

• Ta kontakt : 
lene.kinneberg@orientering.no

mailto:lene.kinneberg@orientering.no

