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Til klubber  

Kopi kretser         Oslo, 08.04.2022 

 
TILDELING AV AKTIVITETSMIDLER 2022 
 
 

Tildelingsbeløp - og kriterier 
Vedlagt følger oversikt på tildelte aktivitetsmidler med grunnlag i søknaden og tilgjengelige 
tilskuddsmidler for formålet.  
Klubber som har søkt og oppfylt kriteriene for tilskudd har fått tildelt midler til ett eller flere av flg. 
tiltak/prosjekt:  

 
Aktivitetscamp/leir barn og unge (8 - 14 år) 

• Lokal camp/leir arrangert på dagtid eller med overnatting og varighet fra 1 til 3 dager  

• Samarbeid gjerne med naboklubb og/eller annen organisasjon 

• Legger opp til miljøskapende aktiviteter og varierte orienteringsøvelser med vekt på å 
inkludere nye  

 

Sommer-o-skole barn og unge (8 - 14 år)  
• Lokal camp i skolens sommerferie    

• Arrangeres på dagtid med varighet fra 1 til 5 dager 

• Benytter nærkart eller skolegårdskart der det legges opp til enkle og varierte o-aktiviteter 

• Vi oppfordrer til å benytte unge som instruktører/ledere og et tilskudd kan f.eks. brukes til 
honorar   

• Vi oppfordrer spesielt til å invitere og inkludere nye i orientering 
 

Paraorientering (orientering for personer med funksjonsnedsettelse)  

Her har det blitt gitt støtte til nye konkrete tiltak rettet mot målgruppen eller tiltak som er for 

allerede eksisterende medlemmer med funksjonsnedsettelse i klubben. Det skal rapporteres via 

Enalyzer ved å gi en kort rapport på hva som er gjennomført og antall deltagere som har deltatt. Det 

har ikke blitt gitt støtte til «grønne turer for alle» fra dette tilskuddsområdet.  

 

Arrangere kurs i kart og kompass (for ungdom /voksne) 

• Klubber som legger opp til å arrangere enkle, praktiske kurs/opplæring i kart og kompass for 
målgruppen ungdom og voksne har fått tilskudd. Dette skal framgå antall ungdom/voksne 
deltakere i rapporteringen.   

• Kurs med minimum varighet på 2 timer (kan være en eller flere dager/kvelder). 

• Skal inneholde grunnleggende innføring i enkel kartforståelse og bruk av kompass. 

• Kurset kan ha en teoretisk innføring først, fysisk eller digitalt. Skal deretter følges opp med en 

praktisk opplæring utendørs. 
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• Bruk av egne eller innleide veiledere/instruktører – tilskudd kan f.eks. brukes til honorar.   

• Det har gitt ekstra støtte til de som har skissert konkrete tiltak for å inkludere innvandrere på 

kurs i kart og kompass. Dette vises i egen kolonne under oversikt over tilskuddet.  

 

FINN FRAM - dager som inkluderer tiltak for personer med innvandrerbakgrunn 

Tilskudd har blitt gitt til de klubbene som har beskrevet konkrete tiltak for å inkludere innvandrere på 

Finn Fram dagene. Vi minner om at Finn Fram dagene også skal legges ut på https://mosjon.net/  Her 

skal det markeres for hvilke språk som snakkes, om arrangementet er tilrettelagt for eksempel 

rullestol, behov for utstyr, oppmøtested m.m. Denne siden blir så delt videre med eksempelvis Røde 

Kors og interesseorganisasjoner. Når klubbene har lagt ut Finn Fram dagen(e) sin(e) på mosjon.net vil 

det også bli sendt en kode til klubben for å få en gratis «Finn Fram matriellpakke», mer info om 

pakken her. 

Det skal rapporteres i Enalyzer om antall deltagere fordelt på alder og antall personer med 

innvandrerbakgrunn man har fått med på Finn Fram dagene.  

 

Rapportering  
• Første rapporteringsfrist er 1. september. Siste rapporteringsfrist er 10. november   

• Utbetaling av tilskuddsmidler skjer på grunnlag av enkel rapportering i Enalyzer  

• Det levers kun en samlet rapport som inkluderer alle tiltak som har fått tilskudd via søknaden 
i Enalyzer. 

• I rapporten er det viktig at antall deltakere oppgis   

• Link til rapportskjema blir sendt innen 1. juni til alle som får tilsagn om tilskudd.    
 

Ved behov for utbetaling av tilskuddet tidligere enn rapporteringsfristene for gjennomføring av 
tiltaket, kontakt NOF.    
 
Spørsmål om tilskuddsordningene rettes til: Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no 
 
Spesifikt for flg. tiltak kontakt: Lone Brochmann, LoneKarin.Brochmann@orientering.no 

- FINN FRAM dag  
- Kurs i kart og kompass som spesifikt inkluderer tiltak for innvandrere 

- Paraorientering   

 
Lykke til med gjennomføring av gode aktivitetstiltak i 2022!    
 
Vennlig hilsen 
Norges Orienteringsforbund 
 

Lene Kinneberg        Øystein Hildeskor   

Fagkonsulent         Generalsekretær   

 

Vedlegg: Oversikt tildelingsbeløp 
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