Oslo 15.02.2018

Til kretsene

Tilskuddsmidler krets 2018 – søknadsfrist 15. mars!
Her følger informasjon om:
- Kriterier for tildeling av tilskudd
- Hvilken type tiltak og prosjekter det kan søkes på
- Søknadskjema, frister, utbetaling og rapportering
Informasjonen legges ut på forbundets hjemmeside: http://www.orientering.no/forbund/soketilskudd-fra-nof/
Kretser mottar kopi av tilskuddsbrev til klubbene slik at det er mulig å samordne.
Kriterier for tildeling av tilskudd til kretsene:
-

Tilskuddet skal stimulere til aktiviteter som støtter opp under klubbenes aktiviteter og
rekrutteringsvirksomhet og bidra til å bygge opp kompetanse på klubbnivå.

-

Tildeling til barne- og ungdomsaktivitet gjøres med grunnlag i kretsens størrelse målt i aktive
medlemmer totalt med spesielt vektlegging på aldersgruppen 6-25 år og en skjønnsmessig
vurdering av kretsens aktivitet/tiltak i tiltaksplanen.

-

Kretsene bør, hvis mulig, tilrettelegge aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse. Dette
kan skje i samarbeid med klubber som har aktuelle deltakere med spesielle behov.

Kretsen kan søke tilskudd til flg.:
1. O-troll leire (barn 10 -12 år)
- Leir der sosialt fellesskap, varierte og morsomme aktiviteter i friluft, inkludert
orientering, vektlegges.
2. Hovedløpsprosjektet (ungdom 13-16 år)
- Tiltak for å skape samhold, motivere og engasjere kretsens ungdomsløpere til å
fortsette med orientering og for deltakelse i HL/OLL. Kretsene må ha oppnevnt egen
hovedløps-kretskontakt og lage en plan over tiltakene i kretsregi.
3. Kretsaktiviteter/samlinger (17-25 år)
- Treningssamlinger og øvrige tiltak som bidrar til å motivere og engasjere utøvere til å
fortsette med orientering. Samordnes med klubbene.
- Utviklingstiltak for kretsens løpere.
4. Arrangere kurs
- Arrangere kurs innen løypelegging, løypetegning Ocad/PurplePenn,
Tidtakingsprogrammer og synfaring kart.
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-

Kursene må legges opp etter godkjent kursmal, markedsføres
med innbydelse på nett og registreres i www.idrettskurs.no. (godkjent kursmal for
nevnte kurs ligger i idrettskurs.no)

5. Oppstartmidler
Kretsende kan søke om støtte til prosjekter for å utbre o-idretten i områder hvor det
er liten eller ingen orienteringsaktivitet. Det kan søkes om midler til f.eks: Lønnet
koordineringsressurs, ekstra midler til kartproduksjon og instruktør for opplæring.

Søknadsskjema, tiltaksplan, frist, utbetaling og rapportering
Ordinær søknadsfrist er 15. mars 2018
Søknaden fylles ut i elektronisk skjema i questback:
https://response.questback.com/norgesorienteringsforbund/soknad2018
-

Hvert prosjekt / tiltak må beskrives konkret i søknadskjema.
Tiltaksplan skal lastes opp i pdf format i den elektroniske søknaden.
o Bruk vedlagte mal for tiltaksplan der det også er et eksempel på utfylt plan
Tiltak må synliggjøres digitalt på aktuelle nettsider og sosiale medier
Kretsen får vite tildelt beløp senest 20. april

Siste rapporteringsfrist 1. november
Utbetaling av tilskuddsmidler skjer på grunnlag av enkel rapportering i Questback for alle tiltak. NOF
vil foreta tidlig utbetaling ved rapporteringer innen 1. juni og 1. september. Det er viktig at antall
deltakere oppgis. Link til rapportskjema blir sendt alle som får tildelt midler.

Løpende tilskuddsordning
Vi åpner mulighet for å søke utover ordinær søknadsfrist for noen av de forannevnte tiltak/prosjekt.
Søknadsperioden 1. april - 1. september. Benytt samme søknadsskjema i Questback. Dette gjelder
for flg. tiltak/prosjekt:
4. Arrangere kurs
5. Oppstartmidler
Ta kontakt for informasjon før søknad sendes utover ordinær søknadsfrist!
Har dere spørsmål, ta kontakt med:
Barn, ungdom, kompetanse
Paraorientering
Oppstartmidler

Lene.kinneberg@orientering.no
93264756
LoneKarin.Brochmann@orientering.no 97082377
vigdis.hoboel@orientering.no
92492290

Lykke til med planlegging og gjennomføring av gode og utviklende aktiviteter i 2018!
Vennlig hilsen
Norges Orienteringsforbund
Lasse Arnesen
generalsekretær
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