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KAN ENDRINGER I MOSJONSORIENTERINGEN BIDRA 

TIL Å ENDRE DETTE??



Medlemmer  - aktive o-lag
- Antall lag  er halvert   

- Mange har få aktive medlemmer (høy alder)

• VI TRENGER MEDLEMMER FOR Å OPPRETTHOLDE LAG TIL:

- KARTPRODUKSJON

- TUR-O/STOLPEJAKT

- REKRUTTERING

- ARRANGERE LØP

NIFs moderniseringsprosjekt :

Medlemsbasert organisasjon - Medlemmet i fokus …. 



Forbundstingets vedtak mars 2018

 Norsk Orientering vil øke mosjonsaktiviteten og 

arbeide for at denne aktiviteten bidrar til å øke 

medlemsmassen.

 Forbundsstyret bes sette med en arbeidsgruppe 

med todelt mandat basert på styrets saksfremlegg 

og tingets drøftelser 

 Utarbeide forslag til hvordan en kan stimulere 

turorienteringsdeltakere til å melde seg inn i Norsk 

orientering, og bli en del av allsidige klubbmiljøer

 Anbefale en utvikling av mosjonskonseptene i

Norske Orientering, herunder hvordan en kan styrke 

samarbeidet med Stolpejakten.

Styrevedtak NOF

✓ Det arrangeres et seminar med workshop for å 

starte opp dette arbeidet og rekruttere medlemmer til 

denne arbeidsgruppa. 

✓ Gruppa skal være bredt sammensatt og skal 

utarbeide en plan for utviklingen av 

turorientering, stolpejakt og andre mosjonstiltak 

i norsk orientering med avklaring av navnevalg, 

organisering, medlemstilknytning, fremdrift og 

økonomi

✓ Avklaringer av dette skal også gi føringer for 

arbeidet med «Finn Fram til VM 2019»

.



STRATEGIER OG MÅLSETTINGER

• NO har  27 000 medlemmer 31.12 2019

• NO har 30 000 medlemmer 31.12  2020

• Innen 2020 er antallet starter i o-løp økt til 145 000 (+26%)

Norsk  Idrett (NIF) : Medlemsbasert organisasjon – medlemmet i 

fokus



Deltakere (skjulesaseminar)

Arbeidsgruppen er representert med:

• Kjell Einar Andersen, leder av gruppearbeidet, NOFs styre

• Stein Blomseth, NOFs styre

• Arnfinn Pedersen, Foreningen Stolpejakten

• Morten Dåsnes, Ringerike OL

• Svend Sondre Frøshaug, VM2019

• Vigdis Hobøl, Oppsal orientering

• Ninni Jonsson, NOFs administrasjon

• Work-shop – samtaler/møter  med ivrige stolpejegere, tur-o deltakere, 

arrangører (også Stolpejakta.no). Generalsekretær også deltatt aktivt.



Fokus i utredningen

• Hvordan best utvikle produktene våre for å beholde alle 

og dessuten engasjere enda flere?

• Hvordan få mosjonsorientere som medlemmer og aktive 

bidragsytere i O-klubbene?

• Hvordan kan mosjonsorientering implementeres i våre 

tradisjonelle orienteringsløp, med eller uten tidtaking?



• Tur-orientering
- aksept, fullverdig medlemmer, forankring i klubbene
- sikre nok mannskap, nok klubber til å arrangere
- trenger et «ansiktsløft» - tilpasses dagens teknologi
- navnet «selger» ikke til unge eller sponsorer   eller  andre støttespillere
- har gitt få medlemmer de senere år 

• Stolpejakt– hva kjennetegner stolpejeger`n , hva vil «jeger`n» ha
- gjenkjennbart, enkelt teknisk
- nye utfordringer

- «Fare» for at flere hovedarrangører dukker opp
- Sikre fremtidige inntekstkilder

.   Andre mosjonstiltak (for eksempel  bedriftsorientering ++)
Foreløpig ikke behandlet

Forandring……. Nye ideer/prosjekter  er «lett» å få i gang 
- kunsten er å velge bort  ting som «har vært»-



Opplevelse og forventninger i o-Norge

• Forvirring av mosjonskonsepter

• Trenger et ansiktsløft =fornying 

• Klubber forventer en retning for mosjonsorientering

• Skal NOF starte med stolpejakt, men videreføre 

Foreningen Stolpejaktens konsept?

• Skal vi NOF ta egen vei ?

• Skal Foreningen Stolpejakten ta Tur-O?


