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   Buskerud o-krets handlingsprogram 2022      

  

Hovedmålsetting  
 

Norsk Orientering har følgende strategiske satsingsområder: Livslang idrett – Bedre idrettslag – Flere og bedre anlegg 

– Bedre toppidrett.  

 

Norsk Orienterings tidligere visjon var «Orienteringsglede for alle», men deres strategi og visjon blir fornyet under 

forbundstinget i mars 2022. Buskerud Orienteringskrets tar utgangspunkt i skissene så langt, pandemisituasjonen de 

siste årene og setter opp egne hovedmålsettinger for organisasjonen basert på dette. 
 

------------------------------------      
  

Mål for å oppnå hovedmålsetting  
  
MÅL 1: Medlemsantallet i kretsens o-klubber kommer tilbake til 2019-nivået i 2022.  

MÅL 2: O-kretsen skal legge til rette for høy aktivitet i klubbene, spesielt for aldersgruppen 10-20 år  

MÅL 3: O-kretsen skal stimulere til en variert terminliste i Buskerud, og arbeide for høy kvalitet på o-konkurranser, turorientering og  

              andre typer fellesarrangement  

MÅL 4: O-kretsen skal tilstrebe å være en effektiv og målrettet organisasjon som skal være tilpasset fremtidens behov  

-----------------------------------           
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MÅL 1: Medlemsantallet i kretsens o-klubber øker med minst 10 % fra 2019 til 2022 
  

 Buskerud hadde 2038 registrerte medlemmer i kretsens o-klubber i 2019 og 1808 i 2020. Målet for 2022 er at antallet øker til 2019-

nivået. Dette vil bli registrert i tellingen mars 2023.    

 Aktivitet  Mål 2021 Resultat 2021 Mål 2022 Ansvar/Frister 

1 Sørge for at de som deltar på o-aktiviteter, blir medlemmer i 

o-klubb.   
Del av klubbenes 

handlingsprogrammer 
 Samme Klubbene 

2 Oppfordre turorienteringsdeltakerne til å bli medlemmer.  Oppfordre til Stolpe-

jakt og tilsv.tilbud. 

Kontakte deltakere 

 Samme Styret/klubbene 

3 Oppfordre klubbene til å sette opp rekrutteringsmål i eget 
handlingsprogram sammen med konkrete, målbare og varige 
tiltak som øker rekrutteringen til orienteringsidretten.   

 
Momenter fra kretsens handlingsprogram til bruk i 
klubbenes program:  

• Mål om antall aktive medlemmer i 2022  
• Antall aktive medlemmer i naturlig avgrenset 

geografisk området (sammen med andre klubber evt 

nye klubber)  
• Identifisere områder/aktiviteter hvor klubben for 

eksempel med lokale ildsjeler kan gjøre en innsats 

enten selv eller sammen med andre klubber  
• Få inn de som deltar på aktiviteter som medlemmer  
• Øke antall solgte turorienteringstilbud  
• Oppfordre turorienteringsdeltakere til å bli 

medlemmer  
• Delta på inspirasjonskveld for rekruttrenere  

Være del av klubbenes  
handlingsprogrammer  
  
 

 Samme Styret/klubbene 

4 Bistå o-klubber med å dra i gang ny aktivitet Spre innfallsvinkler og 

ideer 
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MÅL 2: O-kretsen skal legge til rette for høy aktivitet i klubbene, spesielt for aldersgruppen 10-20 år 
  

 Aktivitet  Mål 2021 Resultat 2021 Mål 2022 Ansvar/Frister 

5 Antall startende fra Buskerud O-krets på KM langdistanse 

skal i 2021 være som målsatt i 2020.  

250 159 startende fra 

Buskerud 

250 Klubbene 

6 Arrangere o-troll-leir for aldersgruppa 10-12 år  

 

45 deltakere 
Ringerike OL 

23 deltakere, 

redusert opplegg 

pga Covid19 

40 deltakere 

(Kongsberg OL) 

O-Troll-

ansvarlig 

7 Arrangere 1 dagssamling for 10-12 åringer. Arrangeres 

samtidig som PWT-cup eller KM langdistanse  

Videreføre. Legges til 

KM langdistanse29.8. 

Ikke gjennomført 

pga Covid19 

Videreføre O-Troll-

ansvarlig 

8 Delta med 13-16 åringer i Unionsmatchen. Omfatter nå 40 

løpere fra BuOK, 10 løpere i hver klasse.  

Samme. 

Unionsmatch 2021 

arrangeres av GjøVard 

Kretskamp med 

kun norske 

kretser pga Covid 

19. 27 deltakere 

fra BuOK. 

Samme. 

Unionsmatch 

2022 arrangeres 

av Bohuslän 

Unionsmatch-

ansvarlig/ 

kretskoordinator  

9 Planlegge og gjennomføre en attraktiv PWT-cup for 13-16-

åringer.    

50 deltakere Gjennomført med 

6 løp i høstse-

songen. 40 delt. 

fra BuOK  

45 deltakere Prosjektansvar-

lig PWT cupen 

10 Delta aktivt i NOFs hovedløp (HL) /o-landsleir (OLL).  

 

45 deltakere. 25 deltakere fra 

Buskerud 

30 deltakere HL-ansvarlig/ 

kretskoordinator 

11 Arrangere en samling for 13-16 åringer. (Camp Stokke e.l).  50 deltakere Camp Stokke ble 

avlyst pga 

Covid19, 

Arrangerte Camp 

Konnerud med 

34 deltakere 

40 deltakere HL-ansvarlig/ 

kretskoordinator 
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12 Arrangere en dagsamling før HL  Dagssamling planlagt 

6.6. 

Gjennomført.  

25 deltakere 

 

Dagssamling 

mai/juni 

HL-ansvarlig/ 

kretskoordinator 

13 Jevnlig arrangere treningssamlinger for 16-20 åringer, noen 

der også 13-15-åringer inviteres.  

Organisere felles overnatting i forbindelse med NM og 

uttaksløp.  

Videreføre. 

Aktivitetsplan for 2021 

er sendt ut 

Kun delvis 

gjennomført pga 

Covid19. 4 tre-

ningssamlinger 

for 16-20. Felles 

overnatting 2 NM 

-helger 

Videreføre. 

Aktivitetsplan for 

2022 er sendt ut 

Aktivitets-

komiteen/ 

kretskoordinator  

14 Øke antall solgte turorienteringstilbud hvert år. Tiltak:  
    -gradering av turene som legges ut på turorientering.no  

    -aktiv markedsføring  

Over 5000  5568 6000 Klubbene 

15 Inspirasjonskveld for rekruttrenere  

 

Arrangere før 

sommeren 

Ikke gjennomført 

pga Covid19 

Arrangere før 

sommeren 

Aktivitets-

komiteen/ 

kretskoordinator 

16 Tilbud om trener-1 kurs i kretsen hvert 5. år Nytt mål i 2022 Nytt mål i 2022 Gjennomføre i 

2023 

Aktivitets-

komiteen/ 

kretskoordinator 

17 Gjennomføre prosjekt opplæring av lærere 
    - Motivere klubbene til å delta i NOFs prosjekt  
      “Orientering i skolen” med utarbeiding/oppgradering 
      av skolegårdskart 
    - Bidra med prosjektleder i opplæring av lærere  

    - Bidra til kontakt o-klubb-skole 
    - Fange opp elever som ønsker mer 

Bidra i opplæring av 

lærere ved 10 skoler 

Opplæring ved 3 

skoler 

gjennomført 

Bidra til 

opplæring ved 10 

skoler 

Prosjektleder 

(krets-

koordinator) 
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MÅL 3: O-kretsen skal stimulere til en variert terminliste i Buskerud, og arbeide for høy kvalitet på  

               o-konkurranser, turorientering og andre typer fellesarrangement 
  

 Aktivitet  Mål 2021 Resultat 2021 Mål 2022 Ansvar/Frister 

18 Etablere terminliste med 

 - variert innhold 

        - tilbud hele sesongen 

Videreføre,  
vurdere sprintløp om 

høsten 

Delvis gjennomført Få flere nærløp 

inn på termin-

lista 

Økt deltaker-

antall 

Teknisk komite 

Klubbene 

19 Utnevne Teknisk delegert (TD) til kretsens løp.  

Terminliste sendes klubbene med forslag til hvilke løp den 

enkelte klubb skal skaffe TD til. 

Sende ut veiledning og kontrollskjema 

 

Liste klar innen 1.4. Liste sendt ut som 

planlagt. 
Utarbeidet opp-

datert veiledning og 

kontrollskjema for 

TD 

Liste klar innen 

1.4. 

Tilpassede løyper 

til nye klasser. 
Økt bevissthet om 

VDG 

Teknisk komite 

Klubbene 

20 Vurdere samarbeid med nabokretser om KM Nytt pkt i 2022  Oppdatere rulle-

ringsplan for KM 

Teknisk komite 

21 Kretsen skal legge til rette for at det finnes en oversikt som 

viser avgrensningen av klubbenes databaser 

Lage slik avgrensning Sjekket status i 

NOFs kartoversikt 

Oppfordre 

klubbene til å 

oppdatere NOFs 

kartbase både for 

nye og oppdaterte 

kart 

Teknisk komite 

Klubbene 

22 Bidra til gjennomføring av utsatt Jubileumsstafett som 

markering av kretsens 75-årsjubileum i 2021 

Var planlagt.  Avlyst pga Covid-

19 
Gjennomføre 

utsatt Jubileums-

stafett 

Kongsberg OL, 

Eiker OL,  

IF Sturla 

BuOK 

   



   
 

 
 

 
 

6 

MÅL 4: O-kretsen skal tilstrebe å være en effektiv og målrettet organisasjon som skal være tilpasset  

              fremtidens behov 
  

 Aktivitet  Mål 2021 Resultat 2021 Mål 2022 Ansvar/Frister 

23 Avholde kretsting hvert år.   

 

Kretsting i februar   

 

Gjennomført Kretsting i 

februar 

Kretsstyret 

24 Søke om utlyste midler fra Norges 

Orienteringsforbund, Buskerud Idrettskrets og andre 

instanser  

Søke midler fra NOF, 

VIK, PWT, Viken fk. 

(grønne turer, o-

trolleir mm)   

Ble tildelt midler fra NOF, 

Viken IK, Viken fk, PWT 

Samme Kretsstyret 

25 Ha en sunn likviditet  Regnskapsresultat  

0-3% 

Regnskapsresultat –3,7% Ha minst  
150 000 kr i 

banken som 

“frie midler” 

Kretsstyret 

26 Følge opp «Retningslinjer for o-idrettens forhold til 

naturmiljø og rettighetshavere». Bistå klubbene med 

dette. 

Ha et 

kontaktpunkt med 

statsforvalter 

 

Styreleder i møte med SF i 

februar i samarbeid med 

andre kretser og har fulgt 

opp overfor klubber og 

forbund 

Ha et kontakt-

punkt med 

statsforvalter 

 

Styreleder med 

støtte fra leder 

Teknisk komite 

 

27 Gjennomføre lagmøter med aktuelle temaer, 

f.eks. 

• status handlingsprogram 

• aktuelle temaer fra NOF 

• rekruttering 

• arrangementsteknikk 

• kartarbeid 

• fellesopplegg rundt trening og turer 

• terminliste for neste år (høstmøte) 

• aktuelle saker til kretsting 

Lagmøte vår og høst Lagmøte 27.10 med tema:  
NOFs strategi Erfaringer etter 

pandemien 
SkoleprosjektetTerminliste 

Lagmøter vår 

og høst 

Kurs/fagmøte 

om 

arrangement og 

kontroll 

Kurs/fagmøte 

om kartarbeid 

Styret 

Teknisk komite 

 

Teknisk komite 

 

 


