Oslo 19.02.2021

Til klubbene v/leder
kopi kretsene

Utlysning aktivitetsmidler KLUBB 2021 - søknadsfrist 21. mars!
Her følger informasjon om:
- Kriterier for tildeling av tilskudd
- Hvilken type tiltak og prosjekter det kan søkes på
- Søknadsportal, frister, rapportering og utbetaling
Informasjonen legges på orientering.no: http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/
Koronasituasjonen februar 2021
Ved utlysning av aktivitetsmidlene er vi fortsatt i en ekstrem situasjon med innskrenkninger i handleog bevegelsesfriheten og vi vet ikke hvor lenge det vil vare. Vi håper at det blir gode muligheter til å
gjennomføre aktiviteter utendørs i friluft i 2021 i tråd med retningsliljene fra myndighetene og
kommunene. Vi ber dere ta høyde for dette i planlegging av tiltakene og gjerne tenke alternative
muligheter for gjennomføring.
Grunnlaget for aktivitetsmidler
Aktivitetstilskuddene inn til Norges Orienteringsforbund (NOF) er i stor grad basert på medlemstall /
medlemstallutvikling med spesielt vekt på alder 6-25 år, funksjonshemmede og i tillegg gjennomførte
kurs/kompetansetiltak.
Derfor er tilskuddsmidlene klubben kan søke på rettet spesielt mot barn, ungdom og
funksjonshemmede og generelt nye i alle aldre.
For målgruppen ungdom, junior og unge voksne gis kretsene mulighet til å søke tilskudd på
ungdomstiltak (13-16 år) og kretstiltak (17-25 år). Vi oppfordrer kretser og klubber til å samarbeide
om tiltak.
Målet i strategiplanen er å øke aktivitetstallene i Norsk Orientering og over tid medlemstallet i alle
aldre. Den totale potten for direkte tilskuddsmidler blir omtrent den samme som i 2020, forutsatt at
NOF får de beregnede tilskudd fra NIF og Norsk Friluftsliv.
Forbundet vil i tillegg tilby klubbutvikling, aktivitets- og kompetansegivende tiltak ut i klubber og
dekke kostnader knyttet til disse.

Klubber kan søke tilskudd til følgende tiltak/prosjekter:
NB! Det kan ikke søkes tilskuddsmidler til samme aktivitet under flere tiltak.
1. Aktivitetscamp barn og unge (8-14 år)
- Lokal camp arrangert på dagtid, evt. med overnatting og varighet fra en til fem dager.
Samarbeid gjerne med naboklubb og/eller annen organisasjon.
- Miljøskapende aktiviteter og varierte orienteringsøvelser med vekt på å inkludere nye.
- I skolens sommerferie kan dette være en «sommer-o-skole», gjerne med unge som
instruktører / ledere.
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2. Verdens o-dag 19. – 25. mai
Hovedintensjonen er at deltakerne får inspirerende orienteringsopplevelser og at idretten blir
kjent for flere ved at:
-

-

Klubben kan legge til rette for aktiviteter som skolene gjennomfører på egenhånd, alternativt
samarbeide med skoler om gjennomføring av aktiviteter i skoletiden.
Klubber kan arrangere egne aktiviteter på ettermiddagstid, som et frittstående arrangement
eller som et tillegg til eksisterende aktivitet. De er lett tilgjengelige, tilrettelagt for alle, har
lavterskel/opplæringspreg og er godt markedsført.
Alle arrangementer og deltakelse skal registreres på www.worldorienteeringday.com

3. Grønne turer for alle
Klubber kan søke tilskudd til «grønne turer» i turorientering. Klubber som oppfyller følgende
kriterier, vil få støtte:
-

Turene skal være tilgjengelig for nedlastning på www.turorientering.no
Klubber som har arrangert «grønne turer for alle» tidligere må ha minimum 3 turer gratis
tilgjengelig.
Klubber som arrangerer «grønne turer for alle» for første gang må opprette minimum 2 turer
gratis tilgjengelig.
Postplasseringene skal kunne nås med rullestol, barnevogn og sykkel

4. FINN FRAM- dager
- Aktivitetsdag med orienteringsaktiviteter tilpasset barnefamilier, som skal bestå av:
▪ Enkel opplæring av kart og kompass
▪ En orienteringsløype tilpasset barn som skal hete skattejakten eller liknende
▪ Orienteringsleker
- Det skal samarbeides med en eller flere:
▪ Friluftslivsorganisasjoner
▪ Interesseorganisasjoner for funksjonshemmede
▪ Organisasjoner som arbeider for å inkludere innvandrere
-

Finn Fram dagen skal legges inn i kalendersiden, mosjon.net (ny digital side med oversikt på
aktiviteter)
Klubber kan søke tilskudd til flere FINN FRAM dager i løpet av et år.
Klubber som søker og oppfyller kravene nevnt over, kan bestille gratis deltagerpremier til
barna på idrettsbutikken.no (så langt lageret rekker)
Det gis et ekstra tilskudd til klubber som har konkrete tiltak for å inkludere innvandrere på
Finn Fram dagene.
Mer informasjon med lenker til bestilling av deltagerpremier, tips til aktivitet, info om
materiell som kan benyttes, og info om kalendersiden (mosjon.net) blir sendt til alle klubber
som søker om støtte til dette tiltaket.
Side 2 av 4

5. Paraorientering (orientering for personer med funksjonsnedsettelse)
Det kan søkes støtte til nye konkrete tiltak rettet mot målgruppen eller til tiltak for aktive
medlemmer med funksjonsnedsettelse i klubben.
Det gis ikke støtte til «grønne turer» fra dette tilskudds området. Mer informasjon blir sendt
til alle klubber som får støtte.

6. Arrangere kurs i kart og kompass (ungdom /voksne).
Klubber kan søke tilskudd til å arrangere enkle, praktiske kurs/opplæring i kart og kompass
for målgruppen ungdom og voksne.
-

Kurset 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.
Bruk av egne eller innleide veiledere/instruktører – et tilskudd kan f.eks. brukes til honorar.
Det gis et ekstra tilskudd til klubber som har konkrete tiltak for å inkludere innvandrere på
kurs i kart og kompass.
Informasjon med eksempel på mal for innhold i kurs, aktuelle lenker, rabattordninger på
utstyr vil bli informert om på nett og til klubber som får tilskudd.

Arrangere kurs – løpende tilskuddsordning
NOF setter av en tilskuddspott som arrangører av godkjente kurs kan søke på fortløpende
gjennom året fram til 1. oktober. Klubbarrangører sender en søknad på e-post til
lene.kinneberg@orientering.no .
Godkjente kurs er bl.a.: Løypelegging/løypenivå, løypetegning Ocad eller Purple Pen,
tidtakingsprogrammer (eTiming, Brikkesys, mOtime, tTiMe) og synfaring/karttegning.
For andre kurs – ta først kontakt.
1. Kursene må 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 kursarrangør i www.idrettskurs.no og deltakere registreres også der.
Ta kontakt for mer informasjon om kursgjennomføring før dere setter i gang kurset.
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Elektronisk søknad
Søknadsfrist er 21. mars 2021
Søknaden fylles ut i elektronisk skjema i Enalyzer: https://surveys.enalyzer.com?pid=c2ha6qnm
-

Før utfylling så ber vi dere ha en konkret plan for tiltakene dere skal søke på da det vil være
til hjelp ved utfylling av søknaden.

-

Når søknaden er påbegynt må den fullføres, det er ikke mulig å gå inn på et senere tidspunkt
for å fortsette utfylling. Klubben skal kun levere en søknad.

-

klubbene får tilsagn på tilskuddsbeløp i uke 15.

Rapporteringsfrist 10. november
Utbetaling av tilskuddsmidler skjer på grunnlag av enkel rapportering i Enalyzer for alle tiltak. NOF vil
foreta utbetaling ved rapporteringer før fristen. I rapporten er det viktig at antall deltakere oppgis.
Link til rapportskjema blir sendt alle som får tildelt midler.

Løpende tilskuddsordning
Flg. tiltak/prosjekt kan søke tilskudd fortløpende fram til 1. oktober. Søknad sendes på e-post etter
ordinær søknadsfrist:
- Paraorientering
- Arrangere kurs
Spørsmål om tilskuddsordningene rettes til: Lene Kinneberg, lene.kinneberg@orientering.no
Spesifikt for flg. tiltak:
Grønne turer og FINN FRAM dag, Ninni Jonsson ninni.jonsson@orientering.no
Paraorientering , Lone Brochmann LoneKarin.Brochmann@orientering.no
Verdens Orienteringsdag (WOD) Henning Bratland Carlsen: HenningBratland.Carlsen@orientering.no
Andre støtteordninger i idretten generelt i 2021:
Det finnes flere støtte- og tilskuddsordninger gjennom idretten. Les mer HER . I tillegg anbefaler vi å
sjekke tilskuddsordninger via andre friluftsorganisasjoner, Sparebankstiftelsen og Gjensidigefondet.
Lykke til med planlegging og gjennomføring av gode, inkluderende og utviklende aktiviteter i 2021. Vi
ser framover og håper at mange aktiviteter lar seg gjennomføre.

Vennlig hilsen
Norges Orienteringsforbund
Lene Kinneberg
Fagkonsulent

Øystein Hildeskor
Generalsekretær
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