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Til kretsene        Oslo, 19. april 2021 

 

TILDELING AKTIVITETSMIDLER O-KRETSENE 2021 
 
Koronasituasjonen april 2021 
Viser til utlysningsbrevet av 19. februar. Vi er ved tildelingsdatoen fortsatt i en ekstrem situasjon med 
innskrenkninger i handle- og bevegelsesfriheten, men vi har tro på at det utover våren blir gode 
muligheter til å gjennomføre aktiviteter utendørs i friluft i tråd med retningsliljene fra myndighetene 
og kommunene.  Som nevnt i utlysningsbrevet vil vi ha stor forståelse for endringer i planer og 
gjennomføring på alternative måter.    
 

Tildelingsbeløp - og kriterier 
Vedlagt følger oversikt på tildelte midler med grunnlag i søknadene og tiltaksplanene. 

Totalt er det gitt tilsagn på kr 400000 i tilskuddsmidler til kretsene. To kretser har ikke søkt om 

tilskudd i år. 

 
Tildelingsbeløp - og kriterier 
Den største potten av aktivitetsmidlene går direkte til klubbene. (Kretsene får kopi av tildeling som 
ble sendt 16. april)   

- Tilskuddet skal stimulere til aktiviteter som støtter opp under klubbenes aktiviteter og 
rekrutteringsvirksomhet og bidra til å bygge opp kompetanse på klubbnivå. 
 

- Tildelingen er gjort på bakgrunn av søknaden med tilhørende tiltaksplan for kretsens 
aktiviteter og noe skjønnsmessig i forhold til størrelse/aktivitetstall for kretsen.  
 

- O-troll leire. Klubber som arrangere kretsens o-troll leir skal få tildelt midler gjennom kretsen 
for gjennomføring av leirene.    

 

Arrangere kurs – løpende tilskuddsordning fram til 1. oktober  

Kretser som arrangerer en eller flere av kursene som nevnt under kan søke om tilskudd 

fortløpende gjennom året fram til 1. oktober. Det må foreligge en plan og søknad sendes på e-

post til lene.kinneberg@orientering.no   

Godkjente kurs er: Løypelegging/løypenivå, løypetegning Ocad eller Purple Pen, 

tidtakingsprogrammer (eTiming, Brikkesys, mOtime, tTiMe) og synfaring/karttegning.   

For andre kurs – ta først kontakt.  
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1. Kursene legges opp etter godkjent kursmal fra NOF og markedsføres på nett. Godkjent 
kursmal for de nevnte kurs finnes i idrettskurs.no   
 

2. Kurs opprettes av den /de i kretsen som har rollen «kursarrangør» i www.idrettskurs.no  og 
deltakere registreres også der.  
 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om kursgjennomføring før dere setter i gang kurset.   

 

Rapportering og utbetaling  
 
- Utbetaling skjer på grunnlag av enkel elektronisk rapportering i Enalyzer og utfylt resultatkolonne 

i kretsens tiltaksplan som lastes opp i rapportskjema. Oppgitt kontaktperson får tilsendt en 
lenke til rapporteringsskjema innen 1. juni. 

 

- I rapporten ber vi om å oppgi antall deltakere på ulike tiltak, så husk å ha dette klart.   
 

- Bilder av aktivitet er ønsket: Vi vil gjerne ha bilder fra aktiviteter som kan lastes opp i rapporten, 
maks 3 totalt. 
 

- Rapporteringsfrist 10. november. NOF vil foreta utbetaling ved tidligere rapportering.  

- Hvis kretsen trenger tilskuddsmidlene for igangsetting av tiltakene, så ta kontakt.  

- Pga. koronasituasjonen så har vi forståelse for at endringer i planer og gjennomføring kan skje. 
Om det ikke lar seg gjøre å gjennomføre og dere velger å avlyse, så ber vi dere gi oss 
tilbakemelding. Tilskuddet/deler av tilskuddet for det aktuelle tiltaksområdet vil da ikke bli 
utbetalt. 
 

Spørsmål om tilskuddsordningen, kontakt: Lene.kinneberg@orientering.no  
 

Lykke til med planlegging og gjennomføring av tiltak i 2021.  Vi ser framover og håper at mange 

aktiviteter lar seg gjennomføre! 

 
Vennlig hilsen 
Norges Orienteringsforbund 
 

Lene Kinneberg        Øystein Hildeskor 

Fagkonsulent         Generalsekretær   

 

Vedlegg: Oversikt tildelingsbeløp   
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