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Tiltaksområde Mål Tiltak Hvordan? Tidspunkt Ansvarlig Ønska resultat Rapport
Barne og 

Ungdomsaktivitet

Få fleire unge med! Tredagers o-troll leir i Salten "Sommerferie"-opplegg! Samling for de 

yngste!

15-17. 

august

Bodø - B & 

OI/Tverlandet 

20 deltagere!

Barne og 

Ungdomsaktivitet

Motivere flere til å 

delta på Hovedløpet!

Vårsamling (13-) Felles samling for kretsens ungdommer 

fra 13 år og oppover 

29.april-

1.mai

Bodø - B & OI 8 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 

4-9. august Hovedløps-

kontakt: Elin 

Irgens, B & OI

8 deltagere fra 

Nordland i HL!

Barne og 

Ungdomsaktivitet

Motivere flere til å 

delta i norgescup/NM!

Vårsamling (13-) Felles samling for kretsens ungdommer 

fra 13 år og oppover 

29.april-

1.mai

Bodø - B & OI Motivere til 

deltagelse i NM!
Barne og 

Ungdomsaktivitet

Fin avslutning på 

sesongen! 

Miljøsamling!

Høstsamling Samle alle ungdommene i kretsen til en 

avsluttende samling med ulike 

aktiviteter - med få utøvere ligger det 

ikke til rette for egen jentesatsing!

Oktober Mo i Rana- Mo 

OK

10 deltagere fra 

kretsen!

Rekruttering Skape aktivitet i 

"grisgrendte" strøk!

Verdens O-dag 24.mai Stiller opp med ressurser denne dagen 

ved 2 skoler uten aktiv o-klubb i 

24.mai Kretsen 2 skoler

Rekruttering Lage o-opplegg for 

interesserte 

skoler/klubber/ andre

Kretsen har inngått avtale med 

tidligere kretssekretær Jan Gaute 

Buvik. Også muligheter å engasjere 

andre ressurspersoner i andre 

deler av kretsen hvis en får 

ressurser fra NOF

Samarbeid med skoler i de mindre 

kommunene uten aktivitet - "Hvite 

flekker". Kretsen ønsker å stimulere til 

slik aktivitet. Vi også se på muligheter 

for å bistå til at det lages kart i slike 

miljø

Ferdig plan 

innen 

15.april 

2017

Styret Nå ut til minst 

10 skoler/miljø 

som ikke har O-

klubb i sitt 

nærmiljø 

Kompetanse-tiltak Flere bruker i OCAD 

som kan lage 

To kurs Gjennomføre 2 kurs, et i Bodø og et på 

Mo!

Vår Håvard Berg/ 

Ole Morten 

12 deltagere

Kompetanse-tiltak Rekruttere nye og 

beholde eksisterende 

trenere

Trener I-kurs Helgekurs med ekstern kursholder Høst B & OI v/Torkel 

Irgens

8-10 deltakere
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ANNET
Web-side Drifte Web-side Faste innslag Være flink med å oppdatere web-siden 

og facebook

Ukentlig Åge 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

Hele året Styret Økonomi som 

sikrer gjennom-

føring av 

planlagte 

aktiviteter

Økonomistyring Få på plass en 

"regnskapsansvarlig"

Rekruttere regnskapsansvarlig Egen person i kretsstyret som ble valgt 

på Kretstinget 10.februar 2017

Løpende Styret Sikre god 

økonomi-styring 

i kretsen

Terminliste Sikre at alle løp er lagt 

inn i terminliste!

Dialog med klubbene om bruk av 

Eventor for alle sine arrangement

Gi ansvarlig person i styret fulle 

rettigheter i Eventor. Terminlista 

godkjennes av kretsen

15.mar.17 Styret Synliggjøring av 

O-aktivitetene i 

Nordland

Nord-Norge Bedre samarbeid på 

tvers av kretsene!

Etablere kontaktrutiner mellom 

lederne av kretsene

Utveksle nødvendig kontaktinformasjon, 

oppdaterte heimesider. Samarbeid 

viktig i en landsdel med store avstander 

og spredte O-miljø

Løpende Styret Koordinering for 

å samordne 

reiser og 

arrangement, 

særlig viktig i 

forhold til 

ungdom

NNM 2017 NNM i regi av MO OK i 

Nordland i 2017!

Sikre av arrangementet 

gjennomføres i hht. Reglement

Kretsen utnevner løpskontrollører til 

arrangementet

01.apr.17 Styret Sikre et sportslig 

godt 

arrangement

Kart Godkjenne søknader 

og ferdigstillelse av 

kart! Kartkontroll!

Løpende dialog med klubber som 

har kartprosjekt

Kvalitetskontroll ihht. Kartnormen Løpende Ole M Bidra til at det 

produseres kart 

av god kvalitet
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Arbeidsskjema Skjema for kretsarbeid 

(reise/arbeid)

Årshjul tatt i bruk som verktøy Lage et reise-/arbeidsskjema for 

kretsarbeid!

Fast på alle 

styremøter

Styret Oppnå god 

struktur i 

kretstyrets 

arbeid
Kontakt med 

andre

Kontaktflate mot 

andre organisasjoner

Utveksle kontaktinformasjon og 

etablere dialog med idrettskrets, 

friluftsorganisasjoner

Stimulere klubbene til samarbeid med 

friluftsrådene i fylket om arrangement i 

forhold til barn og unge 
Løpende Styret

Arrangement i 

samarbeid med 

minst 2 

friluftsråd
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