
Tiltaksplan 2019 Nordland Orienteringskrets

Krins: Nordland Orienteringskrets

Kontaktinformasjon: Ole Petter Rundhaug

E-postadresse: Ole.Petter.Rundhaug@ru.no

Mobil: 95254183

Tiltaksområde Mål Tiltak Hvordan? Tidspunkt Ansvarleg Ønska resultat RESULTAT/kommentarer
Barne og 

Ungdomsaktivitet

Rekruttering ca. 5-12 år O-Troll leir i Rana - del av KM-helg 

- Utskarpen

Samling for de yngste med sosial ramme. 

Klubbtrenere som instruktører.

8.-10.juni NOOK i samarbeid 

med Mo OK /v 

Kristin Nilsen

20 deltagere!

Barne og 

Ungdomsaktivitet

Motivasjon for 

sesongen/Hovedløp m.v. - 

etablerte løpere og nye

Vårsamling Utskarpen fom 13 år Felles samling for kretsens ungdommer fra 13 år og 

oppover

mai Mo OK v/Ole M. 

Wie i samarbeid 

med klubbene

8-11 deltagere 

fra Nordland i 

HL!

Barne og 

Ungdomsaktivitet

Motivere flere til å delta på 

Hovedløpet!

O-Landsleiren Felles tur til for alle kretsens løpere! Økonomisk støtte 

til ledere for reisen! Sørge for at den økonomiske 

belastningen på hver enkelt løper ikke blir for stor! 

Tilskudd til små klubber med med flere løpere.

August HL kontakt 

Kenneth Viken

8-11 deltagere 

fra Nordland i 

HL!

Barne og 

Ungdomsaktivitet

Engasjere ungdomsutvalget Drifte Facebook, delta i samlinger 

som medhjelpere, fremme egne 

saker til styret

Organisere rådet og gi mandat inkl. Midler April-

november

Styret v/ Jan K.V., 

ungd.rådet

Rådets 4 

ungdommer 

deltar i 

aktiviteter
Barne og 

Ungdomsaktivitet

Fin avslutning på sesongen! 

Miljøsamling!

Høstsamling fom 13 år  - Bodø Samle alle ungdommene i kretsen til en avsluttende 

samling med ulike aktiviteter!

Oktober Styret v/Jan Gaute 

Buvik

10 deltagere fra 

kretsen!
Rekruttering Skape aktivitet i på nye 

steder/skoler, samt i 

klubbene

Verdens o-dag 24.mai Stiller opp med ressurser ved muligheter på skoler 

uten aktiv o-klubb i nærheten! Oppstartmidler via 

NOF.

23-29.mai Styret v/ leder,to 

engasjerte 

personer

6-8 skoler

Kompetansetiltak Delta med 3-5 klubber fra 

NOOK på NOF's 

kompetansehelg

Motivere til deltakelse Reisetilskudd via NOOK November Styret 3-5 klubber

Kompetansetiltak Flere bruker i OCAD som 

kan lage treninger!

To kurs Gjennomføre 2 kurs, et i Bodø og et på Mo! April-mai Håvar B.og Ole 

M.W.

12 deltagere

Kompetansetiltak Utdanne flere tidtakere i 

klubbene

Kurs i bruk av Emit/O-time - 

Salten

Tverlandet IL som tilrettelegger av kurs i lag med 

NOOK

Vår Styret v/Jan Kåre 

Vatne

10 deltakere

Kompetansetiltak Klubbmedlemmer til NOF-

samlinger

Info om og øk.støtte til deltakere Motivasjon til deltakelse v/ info Høst Styret v/leder 5-6 delt.

Orientering i 

skole/klubb/ andre

Lage o-opplegg for 

interesserte skoler!

"Aktivitetsavtaler" med fire 

ressurspersoner - to på Helgeland 

og to i Salten

Stille opp for skoler/klubber som melder interesse. 

Søke oppstartmidler via NOF.

April-okt. Styret 6-8 skoler,                 

4-5 klubber

TUR-O - digitalt 

stolpejakt  - klubb-

medlemskap

Ny og bredere organisering - 

jfr. vedtak Forbundsting 

2018 NOFs dig. system, medlemsskap Motivasjons-/info-runde til aktuelle klubber April-mai Styret v/ Åge M.

6 klubber,        

300 medl.
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ANNET
Web-side Drifte Web-side Faste innslag Stadig oppdatering heimesider og Facebook Året Kretsen/ungd. 

Rådet

Nå ut til flere

Søknader Sørge for at alle mulige 

søknader på støtte blir 

sendt inn!

Lagt inn i årshjulet - løpende tema 

på styremøtene

Oppnevne ansvarlige for de ulike søknadene Året Styret v/leder

Økonomistyring Egen regnskapsansvarlig i 

styret

Ny regnskapsansvarlig valgt av 

kretsinget

Engasjement for person utenfor styret Styret v/leder Foreta 

utbetalinger , 

føre regnskap, 

foreslå budsjett

Terminliste Sikre at alle løp er lagt inn i 

terminliste!

5 KM løp,  2 nærløpsserier, 

klubbløp minst 5 steder

Fortsette nærløpene som tidligere, motivere til egne 

klubbløp. KM 2019: 31. mai-2.juni, Mellom, Ultralang 

(Bodø-omr.); 30.-31. august, 1.sept, Sprint,Lang, 

Stafett (Rana-omr.)

Styret v/ Jan K.V. 5 KM - B & 

OI/Tverlandet IL 

og Mo OK

Nord-Norge Fortsette godt etablert 

samarbeidsorgan

Faste møter i NNOK - i forbindelse 

med KL-møtet/Forbundsting

Utveksle nødvendig kontaktinformasjon, oppdaterte 

heimesider

Styret v/ leder Avklare løpsarr 

tom 2022, 

samlinger tom 

2019
NNM 2019 Alta - tidspunkt som 

tilpasses VM 2019

Motivere aktuelle klubber E-post/Facebook mm Mai-aug. Styret 60 delt.

VM Østfold 2019 Flest mulig deltakere fra 

NOOK på publikumsløpene

Informere og motivere klubbene 

for deltakelse

Planlegge felles overnatting/reiseopplegg Året Styret og klubber - 

B& OI koordinerer

Kart Godkjenne søknader,foreta 

kontroll,lage et fungerende 

arkiv

Løpende dialog med klubber som 

har kartprosjekt

Behov for å utforme skriftlige retningslinjer da det er 

behov for forbedre rutinene

året 

gjennom

Ole Morten Wie Samtlige prosjekt 

gjennomgått, 

arkivet på plass

Arbeidsskjema Skjema for kretsarbeid 

(reise/arbeid)

Oppfølging av foreslåtte tiltak på 

"Klubb-/kretsutvikling - 

Kretsting". Årshjul tatt i bruk som 

verktøy

Bruke og oppdatere eksisterende skjema Styret

Kontakt med andre Kontaktflate mot andre 

org!

Samarbeid v konkrete aktiviteter i 

gangsatt av andre

NIK, FNF, Friluftsråd Helgeland/Salten/Ofoten
året Styret 1-2 felles arr.

Planlegging av 

sesongen 2019 Aktiviteter innmeldt Høstmøte med oppfølging KM-løp og samlinger, samt kompetansetiltak klarlagt Sept-feb. Styret/klubber
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