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NORSK ORIENTERINGS STRATEGIPLAN 2018 – 2020

STRATEGI 2018 – 2020
Strategidokumentet bygger på Norsk Orienterings strategi 2020 (fra 2012), og 
idrettspolitisk dokument for norsk idrett, og viser retningen for Norsk Orientering i 2018-2020.
Strategien skal engasjere og utfordre forbund, krets, klubb og individ og være et styrende
dokument for alle organisasjonsledd. Strategien tar for seg åtte hovedområder med hovedmål,
utfordringer og strategier for å nå målene.

VISJON

VERDIER

Orienteringsglede for alle.

All idrettslig aktivitet bygger på norsk idretts grunnverdier: idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

LANGSIKTIG MÅL

Norsk Orientering kjennetegnes dessuten av følgende
verdier:

1 % av Norges befolkning er aktive medlemmer i
Norsk Orientering.

KORTSIKTIG MÅL
Norsk Orientering har 30 000 aktive medlemmer
innen utgangen av 2020.

Inkluderende
Vi favner alle, uavhengig av alder, forutsetninger og
ferdighet. Alle skal føle seg inkludert.
Begeistre
Vi begeistrer alle med aktivitetene våre og viser at vi er
lidenskapelige og stolte av idretten vår.
Modige
Vi prøver nye ting. Vi tør når det gjelder.

ANSVAR
Vi skal sammen nå vår langsiktige målsetting om å ha
1 % av Norges befolkning som aktive medlemmer.
Enkeltindividers engasjement og den enkelte klubbs
bidrag er avgjørende for resultatet. Norges Orienteringsforbund skal understøtte aktiviteten som skjer på
klubb- og kretsnivå.
Forbundets styre har ansvar for at strategiplanen
2018-20 gjennomføres og rapporterer til Forbundstinget.  

SLAGORD
VILT, VAKKERT og RÅTT. Disse ordene beskriver for
oss opplevelsen ved å delta på orienteringsaktiviteter.



NORSK ORIENTERING
•

tar ansvar for naturen og miljøet vi ferdes i gjennom
aktiv bruk

•

er mentalt og fysisk utfordrende og utvikler selvtillit,
selvstendighet og økt livskvalitet for deltagerne.

•

fremmer likestilling av kvinner og menn og har
tilbud til personer med nedsatt funksjonsevne

•

er en ren idrett med høy etisk standard. Forbundet
er sertifisert som et Rent Særforbund og følger
Antidoping Norge sine retningslinjer.

•

fremmer ærlighet og fair play

•

bidrar til helsefremmende og forebyggende tiltak
gjennom blant annet Sunn Idrett
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INNLEDNING TIL 8 HOVEDOMRÅDER
1. MOSJONSORIENTERING OG
REKRUTTERING
Det vil bli enklere å oppdage og å begynne med 
aktiviteter knyttet til Norsk Orientering gjennom et 
differensiert trenings-, mosjons- og konkurransetilbud
for ulike grupper.
Inngangsterskelen skal senkes og Norsk Orientering
skal arbeide aktivt med rekruttering.

VM2019 skal skape entusiasme og glød i hele organisasjonen og sette orientering på kartet for det norske
folk.

5. PARAORIENTERING
Paraorientering er samlebetegnelsen på all orienteringsaktivitet som er tilrettelagt for personer med
funksjonsnedsettelse. Norsk Orientering er aktive i
arbeidet rettet mot personer med funksjonsnedsettelse,
både innenfor trening, mosjons- og konkurranseaktivitet.

2. BARN, UNGDOM OG UTVIKLING
Norsk Orientering vil tilrettelegge for attraktive aktiviteter
som fremmer deltakelse, mestring og utvikling for
utøvere i alle aldre og nivåer. Vi skal ha trygge og gode
trenings- og konkurransemiljøer for alle.  

6. ORGANISASJON

Utviklingstrappa skal brukes aktivt for å sikre relevant
kompetanse og øke samarbeidet mellom treningsmiljøer.

Det skal være enkelt og lystbetont å være frivillig, og
vi skal ha et mangfold blant de frivillige.  Vi skal være
organisert med tanke på å legge til rette for økt lokal
aktivitet. Ansvar og oppgaver i alle ledd skal være 
tydelig definert.

3. ANLEGG / KART

7. MARKED OG KOMMUNIKASJON

Norsk Orientering vil ha tilpassede kart av riktig kvalitet
for all vår aktivitet, inkludert mosjonstilbud og for 
skoleaktivitet. Vi skal ha spesielt fokus på gode 
nærmiljøkart.

Norsk Orientering er en attraktiv samarbeidspartner
for media, sponsorer, stiftelser og andre eksterne
samarbeidspartnere.   

Vi vil videreutvikle og forsterke de gode relasjonene
med nærliggende interessegrupper som Norsk 
Friluftsliv, grunneiere og samarbeidspartnere i 
kontaktgruppa for arbeid med VDG.

4. ARRANGEMENT
Norsk Orientering skal øke arrangørkompetansen 
på alle nivåer. Dette for å sikre gode sportslige og 
attraktive arrangement for alle interesserte, og 
samtidig tilrettelegge for at Forbundet søker om og
får tildelt fremtidige internasjonale konkurranser og
mesterskap.

4    | 8 hovedområder   

Vi skal bevisst bruke sosiale medier for å nå definerte
målgrupper.

8. TOPPIDRETT
Norsk Orientering har en sterk toppidrett som utvikler
talenter og sikrer vår posisjon blant de tre beste 
nasjonene i orienteringsverdenen.

Foto: Norsk Orientering

Vi tar ansvar for

naturen og miljøet
vi ferdes i, gjennom
aktiv bruk.
Norsk Orientering
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1. MOSJONSORIENTERING OG REKRUTTERING
Hovedmål:
30 000 aktive medlemmer i Norsk Orientering.
Hovedutfordring: Medlemstallet har stått stille i flere år. Deltakere i turorientering og
stolpejakt øker, men er i liten grad medlemmer i Norsk Orientering,
som er et ønske.

MEDLEMSKAP / REKRUTTERING
Mål

Norsk Orientering har 27 000 medlemmer. 31.12.2019
Norsk Orientering har 30 000 medlemmer 31.12.2020
Antall paramedlemmer i Norsk Orientering økes fra 65 til 150 medlemmer.

Strategi

Forbundet skal rekruttere flere medlemmer gjennom å utvikle en modell for
tur-o-medlemskap.
Vi skal senke inngangsterskelen gjennom å redusere kostnader for deltakelse.
Klubber skal tilby rimelige grunnmedlemskap, eventuelt med aktivitetsavgifter i tillegg.
Vi skal synliggjøre at det er attraktivt å være klubbmedlem.
Delta i Norges Idrettsforbunds direktemedlemskapsprosjekt
VM 2019 skal benyttes til å rekruttere nye medlemmer.
Paraaktiviteter skal presenteres på aktuelle arenaer
(Beitostølen Helsesportsenter, Sunnaas Sykehus)

MOSJONSAKTIVITETER
Mål

Klubber har synlige og attraktive mosjonstreningstilbud i sine nærmiljø innen 2020.
Tur-o-mosjonister følges opp når de registrerer seg som medlemmer.
Innen 2020 er antallet starter i o-løp økt til 145 000 starter pr år, en økning på 26%.

Strategi

Øke markedsføringen av aktivitetstilbud på alle digitale plattformer i NO.
Mosjonsaktiviteter tilbys som en integrert aktivitet under o-løp.
Klubber tilbyr «Grønne Turer for alle» som et gratis tilbud, tilgjengelig for rullestol og
barnevogn
Gjennom mosjonskampanjen «Finn Fram til VM2019», gjøre orientering og VM kjent.
Klubbenes lokale trenings- og nærløp skal være enkle å delta i for nye mosjonister.
Bearbeide et konsept for Tur-o-mosjonister med oppfølging når de registrerer seg
som medlemmer
Utvikle turer og fremme løypefargene enda mer forståelige og synlige for brukerne.
Tillegge løyper navn på kjente profiler med lokal tilhørighet for å øke interessen
Øke digital kompetanse på tur-o kontakter i klubbene
Et arbeidsutvalg utarbeider en plan for utviklingen av mosjonskonsepter, inkludert
samordning av tur-orientering og stolpejakt.
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VOKSNE
Mål

Norsk Orientering har 19 000 aktive medlemmer blant voksne over 25 år innen
utgangen av 2020.
Norsk Orientering er det mest attraktive treningsmiljøet for voksne som ønsker
å bruke naturen.

Strategi

Orienteringsopplæring av voksne skal utvikles og profesjonaliseres gjennom enkle
startkurs for konkurranseløp i klubber.
Trenings- og mosjonstilbudene for nye voksne skal være lett tilgjengelige.
Klubbene tilrettelegger for at nye voksne orienterer som vil prøve seg på nærløp
får god veiledning.
Norsk Orientering skal utnytte potensialet i bedriftsidrettens orienteringsaktiviteter

Vi har

  

30 000

aktive medlemmer
innen utgangen av 2020.
Norsk Orienterings kortsiktige mål
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2. BARN, UNGDOM OG UTVIKLING
Hovedmål:

Norsk Orientering arbeider aktivt for å stimulere og utvikle unge utøvere i 		
tråd med utviklingstrappa. Alle treningstilbud ledes av personer med
nødvendig idrettsfaglig kompetanse og forståelse for idrettens verdigrunnlag.
Hovedutfordring: Barn og ungdom opplever mange attraktive aktivitetstilbud å velge mellom. 	
Frafallet i overgangene fra ungdom til junior og junior til senior er spesielt 		
stort. Vi når ikke ut generelt til folket.  

BARN
Mål

Norsk Orientering har 11 000 aktive medlemmer blant barn og ungdom opp til 25 år innen
utgangen av 2020.  
Norges Orienteringsforbunds utviklingsmodell for barne- og ungdomsaktiviteter er
integrert i hele organisasjonen innen 2020  

Strategi

De gode modellene for barne- og ungdomstrening skal deles og videreutvikles.
Nyetablerte klubber skal tilbys oppstartspakker.
Klubbmiljøer skal tilbys relevant kompetanseheving i nærmiljøet.
Gjennom åpne dager veilede og vise at O-idretten begeistrer.
Norsk Orientering skal ha økt fokus på å rekruttere og beholde jenter.
Klubber og kretser skal tilby aktiviteter som fremmer sosialt fellesskap, utvikling 
deltakelse og mestring.
Klasse- og løypetilbud skal legges til rette for barns mestring og utvikling.

UNGDOM OG UNGE VOKSNE
Mål

Norsk Orientering er attraktive for dagens ungdommer og unge voksne med tilbud om
gode sosiale og utviklende treningsmiljøer/arenaer.

Strategi

Klubber, kretser og forbund skal ha fokus på å fremme sosialt fellesskap og gode 
møteplasser ha et variert trenings- og konkurransetilbud med fokus på læring, 
mestring og utvikling.  
Breddetilbud til junior og yngre senior skal forsterkes og utvikles.
Ungdom skal motiveres til å ta trener- og lederroller i klubbene.
Ungdomskomiteen (UNO) skal bidra aktivt med aktiviteter og innspill i arbeidet med å
rekruttere og beholde unge.
Gjennom jenteprosjektet bygges det opp flere og bedre jenter på tvers av klubb, nivå
og alder.
Tiltak i regi av talentutvikler skal hjelpe utøvere i sin utvikling for de som vil satse.
Klasse- og løypetilbud skal legges til rette for barns mestring og utvikling.

8    | 2. Barn, ungdom og utvikling  

NORSK ORIENTERINGS STRATEGIPLAN 2018 – 2020

SKOLE
Mål

Norsk Orientering bidrar til at kompetansemålene for orientering i læreplanen blir 
oppfylt, og at orientering framstår som en attraktiv idrett for skoleelever.   
Minst 200 klubber skal delta pr år. på World Orienteering Day (WOD).

Strategi

Norges Orienteringsforbund skal tilby egnet materiell og god veiledning på nett for
orienteringsopplæring i skolen, og følge opp vedtaket óm 1 time fysisk aktivitet i skolen.
Verdens O-dag som arrangeres årlig av IOF skal promoteres aktivt.
Dette er et arrangement for å fremme opplæring og interesse for orientering i skolene.
Klubber og kretser skal ha gode rutiner for oppfølging for rekruttering etter WOD og
andre offensiver mot skolen.
Forbundet skal bidra i VM-prosjektet Finn Fram i Østfold sitt arbeid for å utvikle god
praksis og for erfaringsoverføring.
Forbundet skal samarbeide med Norsk Friluftsliv om friluftsliv i skolen.

TRENERE OG LEDERE
Mål

Trenerne i Norge har en klar forståelse av utvikling av orienteringsløpere basert på 
utviklingstrappen i orientering.
Alle klubber med barn- og ungdomsaktivitet har minimum en utdannet trener-1 som er
aktiv trener innen utgangen av 2020.
Alle klubber med et aktivt junior- og seniormiljø skal ha minimum 1 utdannet trener-2
som er aktiv trener innen utgangen av 2020.

Strategi

Etablere en modell for utviklingsmuligheter i trenerløypa som grunnlag for å lage 
lokale og regionale planer for trenerutvikling.
Trenerutdanning i Norsk Orientering skal ha godkjente kursplaner etter NIFs 
Trenerløype på nivå 1, 2 og 3 tilpasset Norsk orientering.
Igangsettes flere trener 1 kurs regionalt og lokalt.
Forbundet skal sikre nok og godt kvalifiserte trenerutviklere/kursinstruktører.  
Det skal spesielt satses på å få utdannet flere jenter/kvinnelige trenere og ledere.  
Etterutdanningskurs (eTu) og trenerforum skal være tilbud for fornying, utvikling og
motivasjon).
Norsk Orientering skal gjennom kurs, seminarer aktivt formidle Sunn Idretts budskap
i Norsk Orientering.
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3. ANLEGG / KART
Hovedmål:

Gode og leselig kart med høy kvalitet er tilgjengelig på nett for ulike brukere 	
i hele landet. Tilgang til terreng er sikret gjennom godt samarbeid med 		
grunneiere.
Hovedutfordring: Orienteringskart er lite tilgjengelig for interessenter utenfor o-idretten. 
Det er for få skolekart og nærkart. Norsk Orientering sliter med for få
karttegnere og synfarere. Orienteringsaktivitet i vernede områder er blitt 		
vanskeligere å gjennomføre.

KARTARKIV
Mål
Strategi

Norsk Orientering skal sikre at alle kart er registrert i et felles kartarkiv på nett.
Etablere rutiner for hvordan et kartarkiv skal fungere overfor interessenter. Innhente
tidligere kart og tilpasse nye o-kart slik at offentlige myndigheter, forbund, kretser,
klubber, utøvere og andre interessenter kan få tilgang til det.
Kartbasen skal sikre god tilgjengelighet og mulighet for distribusjon av kart.

NYE OG OPPGRADERTE KART
Mål

Norsk Orientering har gode og enkle prosedyrer for planlegging og gjennomføring av
kartprosjekt.
Sikre nasjonal kartkompetanse.
Norges Orienteringsforbund skal sikre finansiering av kartprosjekt.
«Mapant» etableres i Norge – automatisk generert kart over hele landet – som i Finland.

Strategi

Automatiser og forenkle søknadsprosesser gjennom bruk av kartarkiv.
Gjennomføre kompetanseutvikling hos krets/klubb.
Aktivt og fungerende kartutvalg som bistår med sin kompetanse.
Ha god dialog med det politiske miljøet.
Etablere god kontakt med kommuner ifht. finansiering av skolekart.
Ha fokus på nærmiljøkart.
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VDG (VEGETASJON, DYRELIV OG GRUNNEIERE)
Mål

Sikre at friluftarealer/områder er tilgjengelig for kartproduksjon og O-aktiviteter.

Strategi

Aktiv kontakt mot myndighetsnivå.
Arbeide for gode felles rutiner for behandling av orienteringsaktivitet i verneområder.
Etablere rutiner for oppfølging på alle nivå, forbund, krets og klubb.
Videreutvikle og forsterke de gode relasjonene med nærliggende interessegrupper
som Norsk Friluftsliv, grunneiere og samarbeidspartnere i kontaktgruppa for arbeid
med VDG (Vegetasjon, dyreliv og grunneier).  

INTERNASJONALT KARTARBEID
Mål

Tillate bruk av målestokk 1:10 000 også på langdistanse.

Strategi

Følge opp endringsforslag i konkurransereglene til IOF.
Etablere støtte for regelendringen.
Benytte 1:10 000 på langdistanse i nasjonale konkurranser.

KOMPETANSE
Mål

Klubber tilbyr kart til instruksjon og opplæring til alle grunnskoler i deres nedslagsfelt
innen 2020.  (Det er 2858 grunnskoler i Norge i 2017).
Norsk Orientering har lesbare konkurransekart av høy kvalitet i alle aktive regioner.
Norsk Orientering har tilstrekkelig antall aktive karttegnere og synfarere til å dekke behovet for karttegning i Norge innen 2020.

Strategi

I samarbeid med kretser og klubber gjennomføre årlige kurs innen synfaring/
rentegning kart og spesielt sørge for påfyll av flere yngre personer.
Rekruttere flere karttegnere ved god markedsføring og introduksjon til 
karttegningsfaget
La ungdom synfare/tegne skole/nærmiljøkart.
Sørge for å utdanne flere karttegnere/synfarere. Vi ønsker påfyll av flere og yngre
folk.
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4. ARRANGEMENT
Hovedmål:

Norsk Orientering hever arrangørkompetansen på alle nivå og stimulerer til 	
nytenking for variasjon i konkurranseprogrammet.
Hovedutfordring: Norsk Orientering er konservativ og arrangement detaljstyres gjennom et 		
omfattende regelverk. Ungdom involveres i for liten grad i utviklingsarbeid. 	
Krevende å få gode økonomiresultater ved å arrangere internasjonale
konkurranser

INTERNASJONALE
Mål

Norsk Orientering skal være en aktiv arrangør av Internasjonale arrangementer.
Norsk Orienteringsforbund skal jobbe for følgende frekvens på arrangement:
- WOC fot-o hvert 8-år
- WOC ski-o hvert 8 år
- World cup fot-o hvert 2 år
- World Cup ski-o hvert 2 år
- WOC Pre-o hvert 8 år

Strategi

Ha gode langtidsplaner slik at søknader kan bli utformet i god tid.
Gode avtaler (teknisk og økonomisk) mellom Forbundet og klubber som fremmer
motivasjon for å ta på seg internasjonale arrangement.
Sikre TV overføring fra WC og WOC
Tilrettelegge for kompetanseheving i klubbene

NASJONALE
Mål

Opprettholde høy standard på nasjonale arrangementer; NM, Norgescup, O-festivalen.
Norsk Orientering har god variasjon i konkurranseformer, og prøver ut nye konsepter i
Norgescupen.

Strategi

Gjennom å tilrettelegge for kompetanseheving i klubbene
Utarbeide gode håndbøker og veiledere
Det nasjonale konkurranseprogrammet (hovedarrangement) skal gjenspeile det 
internasjonale programmet.
Flere arrangement med fellesstart / jaktstart / parstart / puljestart, «først til mål».
Være innovativ og prøve ut nye konsepter som fremmer interesse både blant 
utøvere/sponsorer/media og andre nasjoner.
Profilere konkurransene (også live) ved å ta i bruk nye og enkle mediekanaler
Alle arrangører oppfordres til å se på muligheten til å tilrettelegge sine arrangement
slik at personer med funksjonsnedsettelser kan delta.  
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LOKALE
Mål

Innføre nye konkurranseformer som neste generasjon utøvere ser som spennende.

Strategi

Åpne opp for at klubber kan prøve ut nye arrangementsformer, dvs. være fleksibel ifht.
regelverk.
Etablere konkurranseregler og retningslinjer for nye konkurranseformer.
Sikre at løyper for nybegynnere holder rett vanskelighetsgrad.

TERMINLISTE OG SESONGPLANER
Mål

Terminlistearbeid og god sesongplanlegging bidrar til økt aktivitet og forenkling.  
Årlig terminliste utarbeides i samarbeid mellom klubb, krets og forbund

Strategi

Etablere en felles plan med gode og enkle rutiner for søknader og gjennomføring.
Terminlisten gjenspeiler variasjon i konkurranseprogram og urban- og skogkonkurranser «likestilles» i ungdoms- og eliteklassene.
Fortsette med eliteperioder (NM- uker/NM - helger/testløp og norgescup) i dagens
terminliste.
Legg inn nasjonale rekruttperioder (uke/helg), en på våren og en på høsten.

VEILEDERE FOR KRETS OG KLUBB
Mål

Forbedre og forenkle eksisterende konkurranseregler og brukerveiledning for 
arrangører av arrangementer.
Tilgjengelig- og synliggjøre dokumentasjonen bedre for krets og klubb.

Strategi

Gode evalueringer fra hvert arrangement vil gi innspill til endringer og forbedringer
fremover i tid.
Forenkle tilgangen til dokumenter på våre hjemmesider.

KOMPETANSE
Mål

Norsk Orienterings arrangementer utvikles og forbedres og tilfredsstiller de krav som
settes som standarder for et orienteringsarrangement.  
Norsk Orientering har et tilstrekkelig antall klubbmiljøer til å gjennomføre nasjonale 
hovedarrangement og internasjonale arrangement av høy kvalitet.  
Minimum 5 nye personer skal inneha kompetanse til å ta nasjonal TD-rolle

Strategi

Bygge kompetanse i utvalgte klubber for å gjennomføre hovedarrangement av høy
kvalitet. Det skal årlig gjennomføres møter med klubber og en arrangørkonferanse.
Bygge kompetanse for lokale krets- og nærløp av tilstrekkelig kvalitet, gjennom 
utvikling og markedsføring av Flexoløp-konseptet.



4. Arrangement  |   13

NORSK ORIENTERINGS STRATEGIPLAN 2018 – 2020

5. PARAORIENTERING
Hovedmål:

Ha tilbud til personer med funksjonsnedsettelse som ønsker å utøve
orientering.
Hovedutfordring: Å engasjere klubber til å tilrettelegge orienteringstilbud for personer med
funksjonsnedsettelse. Inkludere paraorientering inn i klubbenes
eksisterende arbeid med å ha et tilbud til de igjennom hele sesongen.

BREDDE
Mål

Norsk Orientering skal øke antall aktive medlemmer som utøver paraorientering fra 56 til
130 i løpet av perioden.  50 klubber har innen 2020 har paraorientering som tilbud.

Strategi

Det skal være paraorienteringstilbud til målgruppene: Bevegelseshemmede – 
synshemmede – hørselshemmede, utviklingshemmede og skjulte funksjonshemminger.
Forbundet sørger for tilbud om trening, mosjons- og konkurranseaktivitet for nevnte
målgrupper.
Paraorientering skal kunne utøves innenfor alle grenene i NO.
Det skal utvikles kurs for klubber og instruktører/trener om paraorientering.
Grønne turer og grønne stolper tilrettelegges for denne målgruppen
Norsk Orientering skal aktivt samarbeide med aktuelle samarbeidspartner, 
blant annet helsesports- og rehabiliteringssentre.

KONKURRANSE
Mål

Arrangører skal legge til rette for paraorientering i sine konkurranser.
Norsk Orientering skal være representert i internasjonale mesterskap i paraorientering.

Strategi

Styrke arbeidet med parautøvere som vil utøve konkurranseidrett innenfor NO, og 
aktivt rekruttere til Paralympisk klasse i pre-o og Deaflympics.
Det skal utvikles et nytt konkurransekonsept for utviklingshemmede.
Utarbeide en arrangørveileder for hvordan konkurranser kan tilrettelegges for 
ulike funksjonsnedsettelser; bevegelshemmede, synshemmede, hørselshemmede,
utviklingshemmede og skjulte funksjonshemminger.
Bistå arrangører med å tilrettelegge eksisterende arrangementer til også å gjelde 
for funksjonshemmede.
Synliggjøre konkurransetilbudet for paraorientering via Norsk Orienteirngs 
kommunikasjon.
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Vi fremmer

likestilling

av kvinner og menn og har
tilbud til personer med nedsatt
funksjonsevne.
Norsk Orientering
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6. ORGANISASJON
Hovedmål:

Norsk Orientering skal ha en offensiv, men forutsigbar ledelse og en
organisasjon hvor ansvar og myndighet er tydelig plassert i forhold til
drifts- og utviklingsoppgaver.
Hovedutfordring: Vi har høye ambisjoner i Norsk Orientering og knappe ressurser. Vi er
avhengig av ressurser og trenger hele tiden påfyll, både det frivillige
apparatet lokalt, ansatte og styret.

FRIVILLIGHET
Mål

Norsk Orientering har en organisasjonskultur som engasjerer folk i alle aldersgrupper til
å ta klubb- og styreverv

Strategi

Vi skal ha en tydelig organisasjonsstruktur som gjør at klubb og krets opplever at 
det er enkelt å ta kontakt med riktig ledd.  
Vi skal utarbeide tydelige maler som beskriver alle tillitsvervs mandat/oppgaver
Organisasjonskartet for forbundet administrasjon, styret og utvalg skal være 
oppdatert og synlig.
Sammenslåing av kretser vurderes opp mot endring av kretsstrukturen i NIF
Klubber skal oppfordres til å samarbeide om trening og aktiviteter

UNGDOM OG VERV
Mål
Strategi

Norsk Orientering rekrutterer flere ungdommer og unge voksne til klubb- og styreverv.
Vise til at det er attraktivt for ungdom og unge voksne å takke ja til frivillige verv.
Ungdom skal oppfordres til å ta ulike verv i klubb, krets og forbund.
Ungdomskomité i Norsk Orientering (UNO) skal styrkes og støttes bedre.
Gjennom attraktive oppgaver og prosjekter tiltrekke oss flere unge med bl.a. digital
kompetanse (vinn-vinn effekt).

ADMINISTRASJON
Mål
Strategi

Norsk Orientering har en administrasjon som er preget av god ledelse og godt samspill
mellom motiverte medarbeidere.
Stillingsbeskrivelser utarbeides med basis i vedtatt strategi for alle ansatte.
Administrasjonen og styret utvikler gode rutiner for samhandling.
Sørge for god personalhåndtering/politikk gjennom oppdaterte HMS retningslinjer og
personalbok.
Forbundet legger til rette for profesjonalisering av særkretsene.
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KOMMUNIKASJON INTERNT
Mål

Det er tydelig og god kommunikasjon mellom organisasjonsleddene basert på åpenhet,
lojalitet og tillit

Strategi

Vi skal selv bli den viktigste kilden til informasjon om Norsk Orientering.
Internkommunikasjonen i organisasjonen skal forsterkes med at ansvarsområder 
tydeliggjøres.
Norsk Oreintering skal bevist benytte digitale- og sosiale medier for effektiv 
kommunikasjon internt.

ØKONOMI
Mål

Norsk Orientering har en sunn økonomi preget av nøkternhet, stabile og forutsigbare
inntekter, god kostnadskontroll og solid egenkapital.

Strategi

Det skal arbeides for å skaffe minst en hovedsponsor i løpet av perioden
Gode rutiner for innhenting finansiering hos stiftelser, departementet, NIF og andre
interessegrupper og organisasjoner utarbeides.
Nye mosjons- og skoleaktiviteter finansieres eksternt, med egne prosjektledere.
Utarbeide rutiner for oppfølging av prosjekter (Post 3)

KLUBBUTVIKLING
Mål

Bruk av tilpassede klubbutviklingsverktøy har styrket klubbene.
Klubber er forberedt og har en plan på å ta imot nye medlemmer.

Strategi

Aktive klubber har basisforutsetningene på plass. (Egnede kart, arrangements-
kompetanse og utstyr, trenere, og en klubbledelse med forståelse for helhetlig 
klubbdrift.)
Prioriteringer av tiltak og kompetanseheving skal bygge på konkrete målinger, 
undersøkelser og kartlegging i klubbene og et godt system for enkel oppfølging.
Forbundet utdanner veiledere og kursholdere som kan bidra med spesifikk hjelp 
innen prioriterte områder til klubber.

KJØNNSBALANSE
Mål

Norsk Orientering har en god kjønnsbalanse i alle organisasjonsledd

Strategi

En person i forbundsstyret og i styrene på kretsnivå skal ha ansvar for området.
Kvinner skal oppfordres til å ta trener- og lederverv.
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7. MARKED OG KOMMUNIKASJON
Hovedmål:

Norsk Orientering er synlige i samfunnet. Vi er attraktive for nye og
eksisterende medlemmer. Vi er attraktive for samarbeidspartner og media.
Hovedutfordring: Norsk Orientering, våre aktiviteter og våre utøveres prestasjoner, er
ufortjent ukjente for allmennheten, potensielle sponsorer og eksterne
partnere.

PROFIL OG MERKEVAREN
Mål

Orientering har innen to år flere kjente nasjonale profiler, som jevnlig skaper oppslag i media.
Norsk Orientering sin merkevare er allmenn kjent og har en identitet som blir lagt merket til.

Strategi

Utøvernes profil bygges opp gjennom bilder og omtale, som publiseres hyppig.
Landslagsutøverne bidrar til å skape oppmerksomhet rundt egne aktiviteter.
Vi etterlever våre verdier og gjør merkevaren tydelig for allmenheten i alle 
sammenhenger.
Arbeide for at o-løper deltar i TV-serier som Mesternes Mester, 71 grader nord.
Etablere en ny Facebookside/sosiale medier kanal for landslaget.
Gjennom klubbers hjemmesider og sosiale kanaler profileres lokale aktiviteter.

MARKED
Mål

Norges Orienteringsforbund er en foretrukket samarbeidspartner for nasjonalt og 
internasjonalt næringsliv. Landslagsutøverne har tilgang til markedets beste utstyr 
gjennom gode leverandøravtaler.
Det er inngått avtaler med en eller flere generalpartnere/hovedsponsorer.

Strategi

Forbundet skal primært søke etter samarbeidspartnere/sponsorer som kan 
identifisere seg med våre verdier og vår virksomhet.
Det skal utvikles et bredt kontaktnett i sponsormarkedet. Eksisterende og potensielle
sponsorer mottar kontinuerlig positiv informasjon.
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EKSTERN KOMMUNIKASJON
Mål

Norges Orienterings hjemmeside er oppdatert med informasjon knyttet til 
Norsk Orientering som når ut til eksterne.
Norsk Orientering kommuniserer aktivt på sosiale medier for å nå ut til nye og 
eksisterende medlemmer.
Forbundets aktivitetsplattform er enkel og entydig overfor arrangører og utøvere.
O-aktiviteter for parautøvere er allment kjent.  

Strategi

Vi skal ha en bevisst holdning til publisering og spredning av nyheter.
Gjennom en utarbeidet kommunikasjonsplan sikre rett informasjon til rett målgruppe
i rett kanal til rett tid.
Det skal utarbeides en introduksjonsside på web for nye orienterere.
Hjemmesiden tilpasses målgruppene.
Forbundet skal etablere faste målinger av trafikken på digitale flater.
Gjennom å utvikle forbundets hjemmeside vil informasjon være et sted å finne frem til,
og i de sosiale mediene spre dynamisk informasjon.
Vi skal aktivt synliggjøre at vår idrett egner seg for parautøvere.

MEDIA
Mål

O-VM (fot-orientering), World Cup i Norge og reportasjer fra VM Ski-O vises på 
riksdekkende TV.
Landslagets aktiviteter skal være mer kjent for det norske folk.
Lokale o-aktiviteter synliggjøres i lokale medier.
VM2019 til å gjøre o-sporten mer synlig.
Sterke prestasjoner av parautøver synliggjøres i media.

Strategi

Etablere informasjonsmøter med NRK og TV2 minst ett år i forveien av store 
mesterskap.
Klubber sender informasjon om sine aktiviteter til lokalavis.
Forbundet og arrangørklubber av hovedarrangementer sørger for informasjon om 
arrangementet på sosiale medier og til lokale- og riksdekkende medier.
Fremme parautøver i reportasjer.
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8. TOPPIDRETT
Hovedmål:

Norge opprettholder sin posisjon som en av de tre beste nasjonene i verden 	
i alle internasjonale mesterskap både for senior og junior, sommer som
vinter. Vi har flere satsende som utfordrer våre etablerte verdensstjerner.
Hovedutfordring: Utfordringen til Norsk Orientering er å få høyt nok nivå for flere løpere i 
våre grener og disipliner. Få opp utøvere til medaljekandidater i VM eller 		
verdenscupen sammenlagt i løpet av et 2-5 års perspektiv.

LANDSLAG SOMMER: A-LAG
Mål

Kjemper i verdenstoppen individuelt og er som lag blant de tre beste nasjonene i 
internasjonale mesterskap.
I Norsk Orientering trener og leder vi best i verden

Strategi

Utøverne og trenerne utvikler og gjennomfører et opplegg som gjør at de over tid 
trener og leder best.
Utøverne skal få optimal treningsoppfølging gjennom tydelig treningsfilosofi.
Gode og målrettede samlinger rettet mot kommende mesterskap.
Landslaget skal synliggjøre parametere som gir resultater i verdensklasse. Dette 
gjøres blant annet gjennom systematisk samarbeid med og testing hos Olympiatoppen.
Sørge at landslaget er attraktivt og stimulerende for løperne.
Landslaget skal spille en positiv faktor (rollemodell) i den samlede aktiviteten i 
Norsk Orientering.

NEXT GENERATION – SKOG OG SPIRNT
Mål
Strategi

Utvikle de mest talentfulle norske orienteringsløperne i alderen 19-24 år til å bli medaljekandidater i internasjonale mesterskap i et 2-5 års perspektiv.
Gjennom to etablerte Next Generation lag sørge for å innhente gode talenter i 
alderen 19-24 år (skog- og sprintlag).
Gjennom å bygge opp juniorløperne med løpskapasitet tas de ut til sprintlaget, 
for deretter bli spesialisert for skogsdistanse.
Utøverne skal gjennom deltakelse i gruppene, rustes til å bli verdens beste seniorer
gjennom læring og å «trene best i verden».
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LANDSLAG VINTER /
Mål

Ski-Orientering har landslag for både seniorer (elitelag) og juniorer.

Etablere seg stabilt som ett av verdens 3 beste landslag.

Strategi

Juniorlaget er et viktig satsingsområde da det er lite klubbvirksomhet i ski-o, og miljø
og kultur må komme gjennom et sentralt treningstilbud.
Elitelaget strekker seg mot beste praksis i liv og lære for å nå sin målsetting ved å
være et av verdens 3 beste landslag.
Begge lag har til felles at uttak til representasjon baseres på vurdering om nivået er
blant de beste 15 i sin klasse eller ikke.

KOMPETANSE – TRENER OG LEDERUTVIKLING
Mål

Utvikler flere ledere og trenere til nasjonalt og internasjonalt toppnivå.
Ha lederteam med komplementære egenskaper på internasjonale konkurranser. 
Lederteamet leder og samspiller best og er i verdensklassen.
Begge kjønn er godt representert som en del av støtteapparatet.

Strategi

Gi en gradvis opptrapping av trener/lederoppgaver fra junior til senior. Aktivt arbeide
for å rekruttere flere kvinner inn i støtteapparatet gjennom jenteprosjektet og 
trenerkurs.

Vi fremmer

ærlighet og
fair play.
Norsk Orientering



8. Toppidrett  |   21

NORSK ORIENTERINGS STRATEGIPLAN 2018 – 2020

NOTATER
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1%

av Norges befolkning
er aktive medlemmer i
Norsk Orientering.
Norsk Orienterings langsiktige mål
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