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           Oslo 3.2.2016 

Til klubber og kretser  

 

Tilskuddsmidler klubb og krets 2016 - søknadsfrist 15. mars! 

Under følger informasjon om søknadsprosedyrer og grunnlaget for tilskudd til klubber og kretser. 
Totalt budsjetterer forbundet med 2,4 millioner i tilskuddsmidler for 2016. 
 
All informasjon om tilskuddsmidler via Norges Orienteringsforbund blir lagt ut på forbundets 
hjemmeside: http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/  
 
Vi viser i tillegg til eget informasjonsskriv om Strategi 2020 – Orientering for alle - som sendes 
samtidig til alle klubber og kretser og legges ut på hjemmesiden. Der vil satsningstiltak for 2016 stå 
nærmere beskrevet. 
 

For klubbene 
 
Aktivitetsmidler barn, ungdom, integrering og kompetanse 
Følgende kriterier vil bli lagt til grunn: 

 Tiltakene det søkes om skal stimulere til nyrekruttering, beholde og motivere for videre 
deltakelse i orientering. 

 Tiltaksplan for klubbens rekrutteringstiltak i 2016 

 Antall aktive medlemmer i alderen 6-25 år og funksjonshemmede rapportert i 

Idrettsregistreringen (IR). Fristen for IR er fra 2016 flyttet til 30.april. Vi vil derfor legge 

tallene i 2014 til grunn med mulighet for justeringer når 2015 tallene foreligger. Ungdom 13-

19 år vektlegges sterkt. 

Tiltaksplan 

En godt gjennomarbeidet tiltaksplan for klubbens aktiviteter vil effektivisere ressursene og gi bedre 

resultater.  Eksempler på tiltaksområder som bør inngå i tiltaksplanen er: Rekruttering, barn, 

ungdom, kompetanse, integrering funksjonshemmede, skole og tur-o.  

Bruk vedlagte mal for tiltaksplan der det også er et eksempel på utfylt plan.   

Eksempel på modell for rekruttering og trening vil bli lagt ut på orientering.no. Få også tips fra 

Rekrutteringsturne 2015, http://www.orientering.no/arrangement/nof-aktivitet/rekrutteringsturne/   

 
Klubbene kan innenfor dette tiltaksområde søke tilskudd til: 

1. Rekrutteringsaktivitet barn og ungdom (i tråd med rekrutteringsmodellen – enkelt, nært 
og motiverende)  

2. Ungdommens Idrettsår 2016 (Kreative tiltak og arrangement spesielt for/av ungdom)  
3. Verdens o-dag 11. mai (tilrettelagt o-opplegg for skolene, inkludert oppfølging før og 

etter Verdens o-dag) 
4. Sommer-o-skole (arrangere dagleir 1-5 dager i skolens sommerferie) 

http://www.orientering.no/forbund/soke-tilskudd-fra-nof/
http://www.orientering.no/arrangement/nof-aktivitet/rekrutteringsturne/
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5. Orienteringsuka – orientering for alle (6.-12. juni, lavterskel aktivitet med god 
synliggjøring lokalt) 

6. Integreringstiltak (midler til klubber som har eller ønsker å etablere orienteringstilbud til 
funksjonshemmede) 

7. Kompetansetiltak (Godkjente kurs som arrangeres i klubbregi: Trener, eTiming, 
løypelegging, ocad, synfarer, tur-o) 

 

 
Tilskudd turorientering og FINN FRAM-dag 
Vi viderefører støtte til Grønne Turer og FINN FRAM-dag i 2016. 
Følgende kriterier gjelder: 
 
Grønne Turer 
Lage minimum tre Grønne Turer med minst 30 poster til sammen. Det bør være minimum en 
kulturminnepost på hver tur. Turene skal legges ut til nedlastning på klubbens side på 
www.turorientering.no   
 
 
FINN FRAM-dag  
Det er kun arrangører som samarbeider med andre organisasjoner om et oppegg, som vil få støtte.  
Samarbeidspartnere kan være andre lokale friluftsorganisasjoner som speidere, turistforeninger, 
jeger og fisk, røde kors eller andre aktører. 
Søknaden gjelder også som påmelding og vil gi rett til gratis deltakerpremier (så langt lageret rekker.) 
 
Se info om søknadskjema til slutt i skrivet! 

 

For kretsene  
Aldersgruppen 6-25 år er prioritert. For kompetansetiltak (kurs) er det ingen alder for målgruppen. 

Vi ber også kretsene merke seg informasjonen i eget skriv om Strategi 2020 – orientering for alle. 

 Følgende kriterier vil bli lagt til grunn for tilskudd til kretsene:  

 Tilskudd til kretsene skal være med på å stimulere til aktiviteter som bygger opp under 
klubbenes aktiviteter og rekrutteringsvirksomhet og bidra til å bygge opp kompetanse på 
klubbnivå.  

 Tiltaksplan for kretsens aktiviteter/tiltak skal legges ved søknaden. Bruk vedlagte mal for 
tiltaksplan der dere også finner et eksempel på utfylt plan.    

 Tildeling til kompetansetiltak (kurs) skjer med bakgrunn i faktisk gjennomførte 
kompetansetiltak registrert i Sportsadmin.  

 Tildeling til barne- og ungdomsaktivitet gjøres på bakgrunn av kretsens størrelse målt i aktive 
medlemmer (i alder 6-25 år) og en skjønnsmessig vurdering av kretsens aktivitet/tiltak 
(tiltaksplanen) 

 
 

http://www.turorientering.no/
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Kretsen kan for 2016 søke tilskudd til: 
1. O-troll leire (8-12 år) 
2. Hovedløpsprosjektet (13-16 år) 
3. Kretsaktiviteter/samlinger (17-25 år) 
4. Kompetansetiltak.  Tilskudd til å arrangere kurs: Trenerkurs, Ocad løypetegning, eTiming, 

synfaring og løypelegging. 
 

 

Søknadsskjema, frist, utbetaling og rapportering 

Gjelder både for klubber og kretser 

 Søknadsfristen er 15. mars 2016 

 Søknaden fylles ut i elektronisk skjema i questback: 
https://response.questback.com/norgesorienteringsforbund/tilskudd2016/  
     

 Tiltaksplan (pdf) skal sendes separat på mail samtidig med den elektroniske søknaden til 

lene.kinneberg@orientering.no  

 Klubb og krets får vite tildelt beløp innen 20. april  

 Utbetaling av aktivitetsmidler til klubbene skjer så snart O-forbundet får tilsagn på midler fra 

Norges Idrettsforbund og Norsk Friluftsliv, medio juni. 

 Utbetaling av tur-o midler, integreringsmidler og tilskudd til kretsene skjer etter 

rapportering. 

 Vi vil i år be om en enkel rapportering for alle tiltaksområder, innen 1. november 2016. Info 

om dette kommer senere.   

 

Har dere spørsmål, ta kontakt med: 

Turorientering, FINN FRAM  bergljot.aaserud@orientering  91367636  

Barn, ungdom, kompetanse  lene.kinneberg@orientering.no  93264756  

Integrering funksjonshemmede   LoneKarin.Brochmann@orientering.no 97082377 

Strategi 2020, Rekrutteringsuka-og turnè   vigdis.hoboel@orientering.no  92492290  

 

Lykke til med planlegging og gjennomføring av gode og utviklende aktiviteter i 2016! 

 

Vennlig hilsen 

Norges Orienteringsforbund 

  

Lasse Arnesen      Lene Kinneberg     

generalsekretær     fagkonsulent barn, ungdom, utdanning 
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