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Til o-kretsene 
        Ullevål Stadion 20.12.2018 

 
Ekstraordinær støtte til o-kretsene 2018 
 
Norsk Orientering får årlig tilskudd fra NIF, gjennom spillemidlene fra KUD. 
Deler av tilskuddet er øremerket aktiviteter for barn og ungdom samt kompetanseheving og 
arbeid med personer med nedsatt funksjonsevne.  
For 2018 har NOF gjennomført en rekke tiltak innen dette området. Kostnadene i de 
gjennomførte tiltakene har samlet blitt lavere enn budsjettert, og styret i NOF har derfor 
vedtatt å dele ut en ekstraordinær støtte til kretsene. Det arbeidet som gjøres i regionene er 
viktig for vårt felles mål om økt rekruttering og medlemstall.  
 
Dette må ses på som en ekstraordinær støtte, og må ikke brukes som en norm eller 
forventning om fremtidige tilskudd. Pengene vil bli overført med det første. 
 
I tildelingsbrevet fra KUD står følgende spesifisert: 
Post 3 skal sikre at en andel av spillemidlene til NIF går direkte til aktivitetstiltak for barn, 
ungdom og breddeidrett slik at flere rekrutteres til aktivitet i idrettsbevegelsen. Målene er å:  
1. Bidra til et godt tilbud til barn (6-12 år) i den frivillige, medlemsbaserte idretten. 2. Bidra til 
et godt tilbud for ungdom (13-19 år) i den frivillige, medlemsbaserte idretten. 3. Bidra til gode 
rammebetingelser for de lokale idrettslagene.  
Trener- og lederutvikling, aktivitetsutvikling, klubbutvikling og verdiarbeid er sentrale 
innsatsområder. Midlene skal styrke idrettsaktiviteten og kompetansen i idrettslagene, bidra 
til økt rekruttering, legge til rette for at flere blir værende lengre i idrettslagene enn i dag, og 
bidra til bedre inkludering av underrepresenterte grupper i idrettslagene, herunder personer 
med nedsatt funksjonsevne.  
De klare føringene for utvikling av barne- og ungdomsidretten som inngår i Idrettspolitisk 
dokument 2015-2019 må ligge til grunn for prioriteringene. Dette gjelder særlig arbeidet med 
å redusere frafallet i ungdomsgruppen og arbeidet med å redusere økonomiske hindringer 
for deltakelse i idretten. Tiltak for å bedre kjønnsbalansen blant medlemmer og aktive bør 
prioriteres. 
 
Ekstrastøtten skal derfor benyttes innenfor dette formål. Det vil ikke bli krevd noen 
rapportering på bruk av denne ekstraordinære støtten. 
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Generalsekretær 


