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Til klubber og kretser i Norsk Orientering      Oslo 3.2.2016 
 

Strategi 2020 – Nye steg i 2016 
 
Fra 2012 – 2014 økte medlemstallet i Norsk Orientering med 8%, og vi er på rett vei mot målet om at 
1 prosent av Norges befolkning skal være aktive o-løpere i en klubb i 2020.  
 
Klubbene må fortsette det gode arbeidet med å rekruttere nye og ta vare på de nye som er kommet 
til for å rykke enda nærmere målet.  
 
2016 er ungdommens idrettsår for hele Norsk idrett, og Norsk Orientering bør gjøre noe ekstra for og 
med ungdommen! Ungdom er Norsk Orienterings framtid, både som utøvere og frivillige / ledere og 
en viktig ressurs nå. 
 
 Tiltak fra Norges Orienteringsforbund for å øke rekrutteringa og styrke klubbarbeidet i 2016 er:  
- Tydeliggjøre og spre modeller for rekruttering og trening 
- Bidra til IOFs Verdens Orienteringsdag 11. mai 
- Orienteringsuka, Orientering for alle 6.-12. juni  
- Rekrutteringsturne 2016 
- Kompetansehelga for O-Norge 19.-20. november, Gardermoen   
 
Øvrige tiltak som trekker i samme retning og bør vektlegges i klubbene: 
- Barne- og ungdomsaktiviteter/treninger  
- Felles klubbtrening for alle    
- Sommer-o-skole (dagleir i skolens sommerferie) 
- FINN FRAM- dag og Tur-o 
- Tilbud om å ta trenerutdanning  
- Orienteringsaktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse  
 
Kretsenes ansvar i arbeidet: 
- Koordinere regionale tiltak i samarbeide med klubbene  
- Hovedløpsprosjektet (13-16 år) 
- O-troll-leir (leir for barn i alderen 8-12 år) 
- Koordinere arbeidet med å utbre idretten i nye områder (hvite flekker) 
 
Tilskuddsmidler 2016 
Norsk Orienterings tilskudd til barne, ungdoms- og rekrutteringsarbeid, kompetansetiltak og tur-o vil 
prioriteres til tiltak som støtter opp om strategi 2020 gjennom de nevnte punktene over.  
 
Viser til eget skriv om tilskuddsmidler for 2016.   
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Prioriterte tiltak 
Mer informasjon om de ulike tiltakene kommer.  
 
Modeller for rekruttering og trening 
NOF vil gjøre et arbeid for å tydeliggjøre gode modeller og eksempler på forbundets hjemmeside og 
spre modellene til klubbene.  
 
IOFs Verdens Orienteringsdag 11. mai 
Verdens orienteringsdag har som mål at det gjennomføres enkle orienteringsaktiviteter for flest 
mulig barn og unge over hele verden. Aktiviteten kan bidra til kontakt mellom skole og klubb og øke 
kjennskapen til orientering blant flere barn og unge.  
 
Orienteringsuka, Orientering for alle 6.-12. juni  
Dette skal være en uke hvor vi synliggjør orienterings-aktivitetene våre og ønsker nye velkommen 
inn. Klubbene arrangerer enkle o-aktiviteter i nærmiljøet og gjør en ekstra innsats for å senke 
terskelen til og invitere til disse aktivitetene. Det er også et mål at vi viser fram orienteringsglede 
gjennom spredning av bilder og historier i sosiale medier. Det er veldig bra om 
rekrutteringsarrangement og Finn-fram-dag legges til denne uka. Klubber og kretser vil bli utfordret 
til å sette konkrete målsettinger om et antall nye medlemmer i løpet av uka.  
 
Rekrutteringsturne 2016  
For å skape kraften som skal til for å nå målet om at 1 prosent av Norges befolkning skal være o-
løpere i 2020 må vi fortsette å utviklingsarbeidet i hele Norsk Orientering. Forbundet vil derfor også i 
2016 reise ut og møte klubber og kretser og gi innspill i deres arbeid med å bli bedre og flere o-
løpere.  
 
Vi vil i år velge ut noen satsingsregioner hvor vi vil gjennomføre tiltak i samarbeid med krets og klubb. 
For øvrig ønsker vi å gjennomføre en turne i oktober hvor vi vil besøke ulike deler av landet. Dialog 
om måloppnåelse i strategi 2020 og samtale om veien videre for klubbene og kretsene blir 
hovedtema for denne. Klubber og kretser oppfordres til å tenke strategisk på kompetanseutvikling og 
ta kontakt med oss for konkrete ønsker om å sette opp kurs og klubbutviklingsprosess.  
 
Ta kontakt om du har innspill til turneen eller har spørsmål om arbeidet med satsningsregioner innen 
15. mars. 
 
Kompetansehelg for O-Norge 19.-20. november 
Vi ønsker også i 2016 å gjennomføre en kompetansehelg for o-Norge. I 2015 deltok 165 personer fra 
hele landet. Helgen blir som sist gjennomført på Gardermoen. Det blir parallelle seanser med ulike 
kurs og seminarer innen aktuelle temaer som o-Norge etterspør.  
 
Vennlig hilsen Norges Orienteringsforbund 
Vigdis Hobøl, fagkonsulent klubbservice og klubbutvikling 
Lasse Arnesen, generalsekretær 


